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 ٠، ٚؾغًٗا، ٚٚدٛب ايضًٛات اـُػ ؟اسنض تعضٜـ ايض٬

: ايض٠٬ يػ١: ايزعا٤ٚؽضعّا: عبار٠ سات أقٛاٍ ٚأؾعاٍ كضٛص١، َؿتتش١ بايتهبري، كتت١ُ بايتغًِٝ.ٜٚأتٞ تؿضًٝٗا يف ا٭بٛاب تعضٜؿٗا -1

 ايتاي١ٝ إٕ ؽا٤ اهلل.

ي١ًٝ  -اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً  –ز ؾضعٗا اهلل ع٢ً ْبٝ٘ قُز ايض٠٬ َٔ آنز أصنإ اإلع٬ّ بعز ايؾٗارتني، بٌ ٖٞ عُٛر اإلع٬ّ، ٚق ؾغًٗا: -2

 املعضاز ؾٛم عبع مسٛات. ٚسيو ريٌٝ ع٢ً أُٖٝتٗا يف سٝا٠ املغًِ.

ايضًٛات اـُػ ٚاؾُع١ إىل اؾُع١، ٚصَغإ إىل : »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً قٍٛ ايٓيب  ٚقز دا٤ يف ؾغًٗا ٚاؿح عًٝٗا أسارٜح نجري٠ َٓٗا:

اـُػ تهؿض ايشْٛب، اإلْغإ عٓزَا ٜضًٞ ثِ بعز سيو ٜضدع ٜٚضًٞ نؿض اهلل عظ ٚدٌ  ؾايضًٛات«، صَغإ َهؿضات ملا بٝٓٗٔ َا ادتٓبت ايهبا٥ض

أصأٜتِ يٛ إٔ ْٗضا بباب أسزنِ ٜػتغٌ َٓ٘ نٌ ّٜٛ مخػ َضات ٌٖ ٜبك٢ َٔ رصْ٘ ؽ٤ٞ؟ قايٛا ٫ : »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً بٗا سْٛب٘.ٚقٍٛ ايٓيب 

 «.ٜبك٢ َٔ رصْ٘ ؽ٤ٞ، قاٍ: ؾشيو َجٌ ايضًٛات اـُػ ميشٛ اهلل بٗٔ اـطاٜا

ُُٛا﴿َع١ًَٛ بايهتاب ٚايغ١ٓ ٚاإلمجاع املعًّٛ َٔ ايزٜٔ بايغضٚص٠، قاٍ تعاىل:  ٚدٛب ايض٠٬ ٚؾضعٝتٗا-3   آٜات يفص 43: ايبكض٠ط ﴾ايٖضًَا٠َ ََٚأٔقٝ

َٟ ُقٌ﴿: تعاىل قاٍ تعاىل، اهلل نتاب َٔ نجري٠ َٔ ئِّعَبأر ُٓٛا ائَّشٜ ََ ُُٛا آ ٖٞ مخػ ٖٚٞ »زٜح املعضاز ٚؾٝ٘: س ١ٓايغ َٚٔص 31: إبضاِٖٝط ﴾ايٖضًَا٠َ ُٜٔكٝ

قاٍ ايغا٥ٌ: ٌٖ عًٞ « مخػ صًٛات يف ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ»َٔ عأي٘ عٔ ؽضا٥ع اإلع٬ّ:  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٚيف ايضشٝشني قٛي٘ « مخغٕٛ يف ا٭دض

 «.٫ إ٫ إٔ تتطٛع»غرئٖ؟ قاٍ: 

صؾع ايكًِ عٔ ث٬خ: : »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً اجملٕٓٛ; يكٛي٘ ٚػب ايض٠٬ ع٢ً املغًِ ايبايؼ ايعاقٌ، ؾ٬ ػب ع٢ً ايهاؾض، ٫ٚ ع٢ً ايضػري ٫ٚ ع٢ً 

ٚيهٔ ٜ٪َض بٗا ا٭٫ٚر يتُاّ عبع عٓني ،ٜٚغضبٕٛ ع٢ً تضنٗا يعؾض « عٔ ايٓا٥ِ ست٢ ٜغتٝكغ، ٚعٔ اجملٕٓٛ ست٢ ٜؿٝل، ٚعٔ ايضػري ست٢ ٜبًؼ

 «(.ُٔ تضنٗا ؾكز نؿضايعٗز ايشٟ بٝٓٓا ٚبِٝٓٗ ايض٠٬ ؾ: »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً )ؾُٔ دشزٖا أٚ تضنٗا ؾكز نؿض ٚاصتز عٔ رٜٔ اإلع٬ّ، يكٛي٘ 

 

 ؟ تعضٜـ ا٭سإ ٚاإلقا١َ، ٚسهُُٗااسنض 

ْٕ﴿تعضٜـ ا٭سإ ٚاإلقا١َ:ا٭سإ يػ١: اإلع٬ّ. قاٍ تعاىل:  - َٔ ََٚأَسا َٔ ٔ٘ َّ ٘ٔ اي  بشنض ايض٠٬ ٚقت بزخٍٛ اإلع٬ّ: ٚؽضعّا.إع٬ّ أٟص. 3: ايتٛب١ط ﴾ََٚصُعٛٔي

 صر ب٘ ايؾاصع( ٚ كضٛظ بشنض ايض٠٬ إىل بايكٝاّ اإلع٬ّ: ٚؽضعّا.)ايكاعز قا١َإ ٚسكٝكت٘ أقاّ، َضزص: ٖٞ يػ١ ٚاإلقا١َ.كضٛظ

 سهُُٗا: ا٭سإ ٚاإلقا١َ َؾضٚعإ يف سل ايضداٍ يًضًٛات اـُػ رٕٚ غريٖا ، )ُٖٚا َٔ ؾضٚض ايهؿاٜات( ؾضض نؿا١ٜ: ٖٛ إسا قاّ ب٘ ايبعض -

 ٞ عكط اإلثِ عٔ ايباقني; ٭ُْٗا َٔ ؽعا٥ض اإلع٬ّ ايعاٖض٠، ؾ٬ هٛط تعطًُٝٗا(.عكط عٔ ايهٌ، أٚ عكط عٔ نٌ قارص ، )إسا قاّ بُٗا َٔ ٜهؿ

 

 اسنض ؽضٚط صش١ اآلسإ ٚ ا٫قا١َ ؟

 .اإلع٬ّ: ؾ٬ ٜضشإ َٔ ايهاؾض، ايهاؾض ٫ ٜضض ي٘ إٔ ٜ٪سٕ، ٫ٚ ٜكبٌ ا٭سإ، ٫ٚ ٜغكط عٔ املغًُني ب٘.1

 .املُٝظ، نغا٥ض ايعبارات.ايعكٌ: ؾ٬ ٜضشإ َٔ اجملٕٓٛ ٚايغهضإ ٚغري 2

 .ايشنٛص١ٜ: ؾ٬ ٜضشإ َٔ املضأ٠ يًؿت١ٓ بضٛتٗا، ٫ٚ َٔ اـٓج٢ يعزّ ايعًِ بهْٛ٘ سنضّا.3 

 إٔ ٜهٕٛ ا٭سإ يف ٚقت ايض٠٬: ؾ٬ ٜضض قبٌ رخٍٛ ٚقتٗا، غري ا٭سإ ا٭ٍٚ يًؿذض ٚاؾُع١ -4

عظ ٚدٌ ٜكٛي٘ اإلْغإ نُا ؽضع٘ )ٚإٔ ٜهٕٛ َتٛايٝا( َتٛايٝا:أ٫ ٜؿضٌ بٝٓ٘ بؿاصٌ  .إٔ ٜهٕٛ ا٭سإ َضتبّا َتٛايّٝا( ٜعين ا٭سإ ايشٟ ؽضع٘ اهلل5

 نبري )نُا ٚصرت بشيو ايغ١ٓ، ٚنشا اإلقا١َ، ٚعٝأتٞ بٝاْ٘ يف ايه٬ّ ع٢ً صؿ١ ا٭سإ ٚاإلقا١َ

 إٔ ٜهٕٛ ا٭سإ، ٚنشا اإلقا١َ، بايًػ١ ايعضب١ٝ ٚبا٭يؿاظ اييت ٚصرت بٗا ايغٔ_6

 

 املغتشب١ يف امل٪سٕ ؟ َا ٢ٖ ايضؿات
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ُٜضدع إيٝ٘ يف ايض٠٬ ٚايضٝاّ، ؾ٬ ٜ٪َٔ إٔ ٜػضِٖ بأساْ٘ إسا مل 1  ٜهٔ نشيو إٔ ٜهٕٛ عز٫ّ أَّٝٓا( ٜعين غري ؾاعل، ٚإٔ ٜهٕٛ أَّٝٓا ٭ْ٘ َ٪متٔ 

 إٔ ٜهٕٛ بايػّا عاق٬ ٜٚضض أسإ ايضيٓب املُٝظ. -2

 ا، ٭ْ٘ إٕ مل ٜهٔ عاملّا صاما غًط أٚ أخطأإٔ ٜهٕٛ عاملّا با٭ٚقات يٝتشضاٖا ؾٝ٪سٕ يف أٚهل -3

َُٔع ايٓاؼ -4 ُِٝغ ِّٝتّا ي  إٔ ٜهٕٛ َص

 إٔ ٜهٕٛ َتطٗضّا َٔ اؿزخ ا٭صػض ٚا٭نرب-5

 إٔ ٜ٪سٕ قا٥ُّا ٚإٔ ٜغتكبٌ ايكب١ً-6

ٖٞ ع٢ً ايض٠٬، ٚع٢ً ٜغاصٙ إسا قاٍ: َس-7  ٖٞ ع٢ً ايؿ٬حإٔ هعٌ أصبعٝ٘ يف أسْٝ٘، ٚإٔ ٜزٜض ٚدٗ٘ ع٢ً ميٝٓ٘ إسا قاٍ: َس

 إٔ ٜرتعٌ يف ا٭سإ( ٜرتعٌ ٜعين ٜتٌُٗ، ٜعين ٜكضأٙ ع٢ً ٌَٗ )ٚوزص اإلقا١َ( ٜعين ٜغضع يف اإلقا١َ. -8)

 

 اسنض نٝؿ١ٝ اٚ صؿ١ ا٭سإ ٚاإلقا١َ ؟

اهلل أنرب، اهلل أنرب، اهلل أنرب، اهلل نٝؿ١ٝ ا٭سإ ٚاإلقا١َ: ٚهلُا نٝؿٝات ٚصرت بٗا ايٓضٛظ ايٓب١ٜٛ، َٚٓٗا َا دا٤ يف سزٜح أبٞ قشٚص٠ ، ٜكٍٛ: 

ٖٞ ع٢ً ايض٠٬ ٖٞ أنرب، أؽٗز إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل، أؽٗز إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل، أؽٗز إٔ قُزّا صعٍٛ اهلل، ٚأؽٗز إٔ قُّزا صعٍٛ اهلل، َس ٖٞ ع٢ً ايض٠٬، َس ، َس

ٖٞ ع٢ً ايؿ٬ح، اهلل أنرب اهلل أنرب، ٫ إي٘ إ٫ اهلل  ع٢ً ايؿ٬ح، َس

ٖٞ ع٢ً اي ٖٞ ع٢ً ايض٠٬، َس ؿ٬ح، قز قاَت ايض٠٬ .ٚأَا صؿ١ اإلقا١َ ؾٗٞ: اهلل أنرب اهلل أنرب، أؽٗز إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل، أؽٗز إٔ قُزّا صعٍٛ اهلل، َس

ٍْ إٔ ٜؾؿع ا٭سإ»قاٍ:  صعٞ اهلل عٓ٘قز قاَت ايض٠٬( )اهلل أنرب اهلل أنرب، ٫ إي٘ إ٫ اهلل; ؿزٜح أْػ  ٢ٓ َج٢ٓ  )ٚإٔ ٜٛتض هعً٘ َج«(   أَض ب٬

 اإلقا١َ إ٫ اإلقا١َ(.ؾٗشٙ صؿ١ ا٭سإ ٚاإلقا١َ املغتشب١

 

 اسنض َاٜكاٍ عٓز مساع ا٫سإ ؟

إسا مسعتِ ايٓزا٤ ؾكٛيٛا َجٌ َا ٜكٍٛ »قاٍ:  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٜغتشب ملٔ مسع ا٭سإ إٔ ٜكٍٛ َجٌ َا ٜكٍٛ امل٪سٕ; ؿزٜح أبٞ ععٝز إٔ ايٓيب 

ِٝٔ( «. امل٪سٕ ًََت َِٝع ٖٞ ع٢ً إ٫ يف اَؿ ٖٞ ع٢ً ايض٠٬، ٚنشا عكب قٛي٘: َس ) ؾٝؾضع يغاَع ا٭سإ إٔ ٜكٍٛ: "٫ سٍٛ ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ باهلل" عكب قٍٛ امل٪سٕ: َس

ٔٗ  صعٞ اهلل عٓ٘ايؿ٬ح; ؿزٜح عُض بٔ اـطاب  َُٜغ يف سيو.ٚإسا قاٍ امل٪سٕ يف ص٠٬ ايضبض: ايض٠٬ خري َٔ ايّٓٛ، ؾإٕ املغتُع ٜكٍٛ َجً٘، ٫ٚ 

١َٖٔ ٚايض٠٬ ايكا١ُٔ٥، آٔت قُزّا ايٛع١ًَٝ  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ، ثِ ٜضًٞ ع٢ً ايٓيب  سيو عٓز اإلقا١َ( ، ثِ ٜكٍٛ: "ايًِٗ َصٖب ٖشٙ ايزع٠ٛ ايتا

ُ٘ َكاَّا قُٛرّا ايشٟ ٚعزت٘"( ؾٝ٘ إْو ٫ ؽًـ املٝعار أّ ٫؟ ٖشٙ ايظٜار٠ إْو ٫ ؽًـ املٝعار، طٜار٠ ععٝؿ١ ع عؿٗا ايؾٝذ ٚايؿغ١ًَٝ، ٚابعِج

 ٞ يًُغًِ إٔ ٜكـ عٓز قٛي٘: )ٚابعج٘ َكاَّا قُٛرّا ايشٟ ٚعزت٘( ا٭يباْٞ، ٜٓبػ

 

 اسنض َٛاقٝت ايض٠٬؟

ٕٖ﴿)ايضًٛات املؿضٚعات مخػ يف ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ، يهٌ ص٠٬ َٓٗا ٚقت قزر سزرٙ ايؾضع. قاٍ تعاىل:  ُِٛقّٛتا ِإ ََ ٓٔنَي ٔنَتاّبا  َٔ ٪ُُِ َِْت َع٢ًَ اِي  ﴾ايٖضًَا٠َ َنا

 ين: َؿضٚعّا يف أٚقات قزر٠ ؾ٬ ػظ٨ ايض٠٬ قبٌ رخٍٛ ٚقتٗا.ص. ٜع103طايٓغا٤: 

 ٚقت ص٠٬ ايعٗض ٜبزأ ٚقتٗا بظٚاٍ ايؾُػ ٚميتز ٚقتٗا اىل إ ٜضري ظٌ نٌ ؽ٧ َجً٘ ؾ٢ ايطٍٛ ٜٚغتشب تعذًٝٗا ؾ٢ اٍٚ ٚقتٗا ا٫ اسا اؽتز

 «ٚقت ايعٗض إسا طايت ايؾُػ»قاٍ:  - اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً  - سزٜح ابٔ عُضطٚص صعٞ اهلل عُٓٗا: إٔ ايٓيباؿض ؾٝغتشب تأخريٖا اىل ا٫بضار 

ٚقت ص٠٬ ايعضض ٜبزأ َٔ ْٗا١ٜ ٚقت ايعٗض ا٣ َٔ صريٚص٠ ظٌ نٌ ؽ٧ َجً٘ ٜٚٓت٢ٗ بػضٚب ايؾُػ ا٣ عٓز اخض ا٫صؿضاص  ٜٚغٔ تعذًٝٗا ؾ٢ 

َٛأت َع٢ًَ َسأؾُعٛا﴿اٍٚ ايٛقت ٢ٖٚ ايض٠٬ ايٛعط٢  ُِٛعَط٢ َٚايٖضًَا٠ٔ ايٖضًَ َُٛا اِي ٘ٔٔي َُٚقٛ ْٔٔتنَي َّ  ص238طايبكض٠:  ﴾َقا

ٖا ٚقت ص٠٬ املػضب ٜبزأ َٔ غضٚب ايؾُػ اىل َػٝب ايؾؿل ا٫محض ٜٚغٔ تعذًٝٗا ؾ٢ اٍٚ ٚقتٗا ا٫ ي١ًٝ املظريؿ١ يًُشضّ باؿر ؾٝغٔ  تاخري

 «٫ّٛ تظاٍ أَيت غري، َا مل ٜ٪خضٚا املػضب ست٢ تؾتبو ايٓذ»: - اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً  -يكٛي٘ ست٢ تض٢ً َع ايعؾا٤ مجع تأخري 

 ٚقت ص٠٬ ايعؾا٤ ؾٝبزأ ٚقتٗا َٔ َػٝب ايؾؿل ا٫محض اىل ْضـ ايًٌٝ ٜٚغتشب تأخريٖا اىل اخض ايٛقت املدتاص َامل تهٔ َؾك١ ٜٚهضٙ ايّٓٛ

٤ اقبًٗا ٚاؿزٜح بعزٖا يػري َضًش١ ٚايزيٌٝ ٖٛ ؿزٜح اب٢ بضط٠ صع٢ اهلل عٓ٘ )إٔ صعٍٛ اهلل صٌ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ ٜهضٙ ايّٓٛ قبٌ ايعؾ

 ٚاؿزٜح بعزٖا(

 ٚقت ص٠٬ ايؿذض َٔ طًٛع ايؾُػ ايؿذض ايجا٢ْ اىل طًٛع ايؾُػ ٜٚغتشب تعذًٝٗا إسا ؼكل طًٛع ايؿذض

 
 ع٢ً َٔ ػب ايض٠٬ ؟

 خ( ػب ع٢ً املغًِ ايبايؼ ايعاقٌ،غري اؿا٥ض ،ايٓؿغا٤ ،ٜٚ٪َض بٗا ايضب٢ اسا بًؼ عبع عٓني ٜٚغضب اسا بًؼ عؾض ،)ؿزٜح:صؾع ايكًِ عٔ ث٬
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 اسنض ؽضٚط ايض٠٬ ؟

 ؽضٚط ايض٠٬ تغع١:

 .اإلع٬ّ: ؾ٬ تضض َٔ ناؾض; يبط٬ٕ عًُ٘.1

 . ايعكٌ: ؾ٬ تضض َٔ فٕٓٛ; يعزّ تهًٝؿ2٘

ُٜغضب عًٝٗا يعؾض; ؿزٜح: ؾ٬ ػب ع٢ً ايضيب ست٢ ٜبًؼ ). ايبًٛؽ: 3  اؿزٜح.« َضٚا أ٫ٚرنِ بايض٠٬ يغبع...»ٚيهٔ ٜ٪َض بٗا يغبع، ٚ

 « ٫ ٜكبٌ اهلل ص٠٬ بػري طٗٛص»يف سزٜح ابٔ عُض:   اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً  ص٠ َٔ اَؿَزثني  َع ايكزص٠: يكٛي٘ . ايطٗا4

ٕٖ﴿.)رخٍٛ ايٛقت يًض٠٬ امل٪قت١: يكٛي٘ تعاىل: 5 َِْت ايٖضًَا٠َ ِإ ُِٛقّٛتا َع٢ًَ َنا ََ ٓٔنَي ٔنَتاّبا  َٔ ٪ُُِ ّٓ ايٓيب 103طايٓغا٤:  ﴾اِي اهلل ص٢ً ص، ٚؿزٜح دربٌٜ سني أ

 ؾ٬ تضض ايض٠٬ قبٌ رخٍٛ ٚقتٗا، ٫ٚ بعز خضٚد٘، إ٫ يعشص«. َا بني ٖشٜٔ ايٛقتني ٚقت»ثِ قاٍ:  بايضًٛات اـُػ،  عًٝ٘ ٚعًِ

عرت ايعٛص٠ َع ايكزص٠ ٜعين ىضز َٓٗا عزّ ايكزص٠، ؾهشيو عرت ايعٛص٠ ٭ْٗا َٔ ايؾضٚط . عرت ايعٛص٠ َع ايكزص٠ بؾ٤ٞ ٫ ٜضـ ايبؾض٠، 6

يكٛي٘ عرت ايعٛص٠ َع ايكزص٠ ، بؾ٤ٞ ن١ًُ ؽ٤ٞ ٖٓا بأٟ ؽ٤ٞ ، ريًٝ٘ ع٢ً إٔ عرت ايعٛص٠ ٚادب:  ٚتغكط عٓز ايعذظ، ؾ٬طّ ٜغع ؽضط َع ايكزص٠

ٓٔٞ َٜا﴿تعاىل:  َّ َب ِِ ُخُشٚا آَر ََٓتُه َِٓز ِطٜ ِّ ٔع   «٫ ٜكبٌ اهلل ص٠٬ سا٥ض إ٫ غُاص: »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ص. ٚقٛي٘ 31طا٭عضاف:  ﴾ََِغٔذٕز ُن

َٝاَبَو﴿َع ايكزص٠:يكٛي٘ تعاىل:  -َهإ ص٬ت٘ أٟ-. ادتٓاب ايٓذاع١ يف بزْ٘ ٚثٛب٘ ٚبكعت٘ 7 ِِّض َٚٔث :  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ص. ٚقٛي٘ 4طاملزثض:  ﴾َؾَط

َٖٓظٖٛا عٔ ايبٍٛ; ؾإٕ عا١َ عشاب ايكرب َٓ٘» ؼٗت٘، ثِ »٭مسا٤ يف رّ اؿٝض ٜضٝب ايجٛب:   اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً )ٚيكٛي٘  ٜعين َٔ ايبٍٛ( «َت

 ( «أصٜكٛا ع٢ً بٛي٘ عذ٬ّ َٔ َا٤»ز باٍ ا٭عضابٞ يف املغذز: ٭صشاب٘ ٚق  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ، يكٛي٘ «تكضص٘ باملا٤، ثِ تٓغش٘، ثِ تضًٞ ؾٝ٘

ِّ﴿. اعتكباٍ ايكب١ً َع ايكزص٠: يكٛي٘ تعاىل: 8 َٛ ََٗو َؾ َُِغٔذٔز َؽِطَض َِٚد ِّ اِي إسا قُت إىل ايض٠٬ ؾأعبؼ ايٛع٤ٛ، ثِ »ص، ٚؿزٜح: 144طايبكض٠:  اِيَشَضا

 اعتكبٌ ايكب١ً

مل ٜتًؿغ بٗا،   اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٚقًٗا ايكًب، ٫ٚ ٜؾضع ايتًؿغ بٗا; ٭ٕ ايٓيب  «إمنا ا٭عُاٍ بايٓٝات»ض: ؿزٜح عُ). اي١ٝٓ: ٫ٚ تغكط عاٍ 9

َِٜضِر إٔ أسزّا َٔ أصشاب٘ ؾعٌ سيو(   ٚمل 

 

 اسنض اصنإ ايض٠٬ ؟

  ٚأصناْٗا أصبع١ عؾض صنّٓا، ٫ تغكط عُزّا، ٫ٚ عّٗٛا، ٫ٚ د٬ّٗ. ٚبٝاْٗا نُا ًٜٞ() 

َُٛا﴿يكٛي٘ تعاىل: ، ايكارص َٓتضبّا ايكٝاّ: يف ايؿضض ع٢ً -1 ٘ٔ َُٚقٛ َّ ْٔٔتنَي ٔي يعُضإ بٔ  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٚيكٛي٘  ٚاؿزٜح ) ص238طايبكض٠:  ﴾َقا

ُٜعشص «( صٌ قا٥ُّا  ؾإٕ مل تغتطع ؾكاعزّا، ؾإٕ مل تغتطع ؾع٢ً دٓب»سضني ؾإٕ تضى ايكٝاّ يف ايؿضٜغ١ يعشص، نُضض ٚخٛف ٚغري سيو، ؾإْ٘ 

أَا ص٠٬ ايٓاؾ١ً: ؾإٕ ايكٝاّ ؾٝٗا ع١ٓ ٚيٝػ صنّٓا، يهٔ ص٠٬ ايكا٥ِ ؾٝٗا أؾغٌ َٔ ص٠٬ ايكاعز; .أٚ ع٢ً دٓب بشيو، ٜٚضًٞ سغب ساي٘ قاعزّا

 ص٠٬ ايكاعز ع٢ً ايٓضـ َٔ ص٠٬ ايكا٥ِ»: اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً يكٛي٘ 

ُِٜذظ٥٘ غريٖا; يكٛي٘  تهبري٠ اإلسضاّ يف أٚهلا: ٖٚٞ قٍٛ )اهلل أنرب(  -2 ، «يض٠٬ ؾهربإسا قُت إىل ا»يًُغ٤ٞ ايض٠٬:   اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٫ 

 ، ؾ٬ تٓعكز ايض٠٬ بزٕٚ ايتهبري«ؼضميٗا ايتهبري ٚؼًًٝٗا ايتغًِٝ»:  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٚقٛي٘ 

ُٜغتج٢ٓ َٔ قضا٤تٗا، يهٔ يٛ قضأٖا يف . «٫ ص٠٬ ملٔ مل ٜكضأ بؿاؼ١ ايهتاب»: اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً قضا٠٤ ايؿاؼ١ َضتب١ يف نٌ صنع١ يكٛي٘  -3

  عهتات اإلَاّ ؾإٕ سيو أٚىل; أخشّا با٭سٛط

َٗا َٜا﴿ٛع يف نٌ صنع١، يف نٌ صنع١ ٫ ٜغتج٢ٓ صنع١ َٔ ايضنعات )يكٛي٘ تعاىل: ايضن  -4  ٜٗ َٔ َأ ُٓٛا ائَّشٜ ََ ص٢ً ص. ٚيكٛي٘ 77طاؿر:  ﴾َٚاِعُذُزٚا اِصَنُعٛا آ

سز ايضنٛع نُا قًٓا إٔ ٜٓشين عٝح متػ ٜزاٙ صنبتاٙ، امٓا٤ ٜغري أْت ممهٔ « ثِ اصنع ست٢ تط٦ُٔ صانعّا»يًُغ٤ٞ ايض٠٬:   اهلل عًٝ٘ ٚعًِ

 تعًُٗا يػا١ٜ َا تض٣ املغت٣ٛ ايشٟ تضٌ إيٝ٘ ٜزٙ أَاّ صنبتو ٖشا ٖٛ ايضنٛع.

 ٚاصنع ست٢ تط٦ُٔ صانعّا ثِ اصؾع ست٢ تعتزٍ قا٥ُّا»يف سزٜح املغ٤ٞ:  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ايضؾع َٔ ايضنٛع ٚا٫عتزاٍ َٓ٘ قا٥ُّا: يكٛي٘  -6، 5 

. ٜٚهٕٛ ايغذٛر «ثِ اعذز ست٢ تط٦ُٔ عادزّا»املغ٤ٞ:  يف سزٜح اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ص، ٚيكٛي٘ 77طاؿر:  ﴾َٚاِعُذُزٚا﴿ايغذٛر: يكٛي٘ تعاىل:  -7

ٚأؽاص بٝزٙ -) اؾب١ٗ -أعغا٤–يف نٌ صنع١ َضتني ع٢ً ا٭عغا٤ ايغبع١ املشنٛص٠ يف سزٜح ابٔ عباؼ. ٚؾٝ٘: )أَضت إٔ أعذز ع٢ً عبع١ أععِ( 

  ٚايٝزٜٔ، ٚايضنبتني، ٚأطضاف ايكزَني( -إىل أْؿ٘

 .«ثِ اصؾع ست٢ تط٦ُٔ دايغّا»يًُغ٤ٞ:  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً كٛي٘ ايضؾع َٔ ايغذٛر ٚاؾًٛؼ بني ي9، 8

املغ٤ٞ بٗا يف ص٬ت٘ يف  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ايطُأ١ْٓٝ يف مجٝع ا٭صنإ: ٖٚٞ ايغهٕٛ، ٚتهٕٛ بكزص ايكٍٛ ايٛادب يف نٌ صنٔ ٭َضٙ  -10

 مجٝع ا٭صنإ، ٚ٭َضٙ ي٘ بإعار٠ ايض٠٬ يرتن٘ ايطُأ١ْٓٝ ؾٝٗا 
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ْكٍٛ قبٌ إٔ ٜؿضض عًٝٓا ايتؾٗز: ايغ٬ّ ع٢ً اهلل «قبٌ إٔ ٜؿضض عًٝٓا ايتؾٗزنٓا ْكٍٛ »: صعٞ اهلل عٓ٘ايتؾٗز ا٭خرييكٍٛ ابٔ َغعٛر  -11

 : )قبٌ إٔ ٜؿضض( ع٢ً أْ٘ ؾضض.ؾزٍ قٛي٘ «. قٛيٛا: ايتشٝات هلل : )٫ تكٛيٛا ايغ٬ّ ع٢ً اهلل، ٚيهٔ اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً َٔ عبارٙ . ؾكاٍ ايٓيب 

 « ا صأٜتُْٛٞ أصًٞصًٛا نُ»ؾعً٘، ٚراّٚ عًٝ٘، ٚقاٍ:  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً اؾًٛؼ يًتؾٗز ا٭خري٭ْ٘  -12

 ، ؾٝكٍٛ عٔ ميٝٓ٘: ايغ٬ّ عًٝهِ ٚصمح١ اهلل، ٚعٔ ٜغاصٙ: ايغ٬ّ عًٝهِ ٚصمح١ اهلل.«ٚؼًًٝٗا ايتغًِٝ»: اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ايتغًِٝ يكٛي٘  13

َٗا املغ٤ٞ يف ص٬«صًٛا نُا صأٜتُْٛٞ أصًٞ»ؾعًٗا َضتب١، ٚقاٍ:   اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً تضتٝب ا٭صنإ ع٢ً َا تكٖزّ بٝاْ٘: ٭ٕ ايٓيب  -14 َُ َّ ت٘ ، َٚع

 بكٛي٘: )ثِ( اييت تزٍ ع٢ً ايرتتٝب

 

 اسنض ٚادبات ايض٠٬ ؟

ٖٚٞ َضس١ً َا بني املغتشبات ٚا٭صنإ، ٜعين َٔ تضنٗا عُزّا تبطٌ ص٬ت٘ تؾب٘ ايضنٔ َٚٔ تضنٗا عٗٛا صشت ص٬ت٘ ؾتؾب٘ املغتشب ٭ٕ 

 املغتشبات َٔ تضنٗا عٗٛا تضض ص٬ت٘ َٚٔ تضنٗا عُزّا تضض ص٬ت٘، ايٛادبات

 ٝع ايتهبريات غري تهبري٠ اإلسضاّ ا٣ تهبريات ا٫ْتكاٍ.مج1

املأَّٛ  ٫ ٜكٍٛ مسع اهلل ملٔ محزٙ ،ٜكٍٛ  )يإلَاّ ٚاملٓؿضر(ٖٚشٙ أٜغّا ٖٓا ٜكٍٛ َٔ ايٛادبات، ٚيهٓٗا أٜغّا َٔ املغتشبات . قٍٛ مسع اهلل ملٔ محز 2

 صبٓا ٚيو اؿُز

ؿزٜح  مسع اهلل ملٔ محزٙ ٚصبٓا ٚيو اؿُز ؾكط، أَا اإلَاّ ٚاملٓؿضر ؾٝغٔ هلُا اؾُع بُٝٓٗا( ) يًُأََّٛٔ املغتشبات  قٍٛ: )صبٓا ٚيو اؿُز(. 3

 «ٚإسا قاٍ: مسع اهلل ملٔ محزٙ، ؾكٛيٛا: صبٓا يو اؿُز»أبٞ ٖضٜض٠ املتكزّ، ٚؿزٜح أبٞ َٛع٢ ٚؾٝ٘: 

 قٍٛ: )عبشإ صبٞ ايععِٝ( َض٠ يف ايضنٛع. 4

ٜكٍٛ يف صنٛع٘: عبشإ صبٞ  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٜعين ايٓيب -نإ »يف ايغذٛر. يكٍٛ سشٜؿ١ يف سزٜج٘: . قٍٛ: )عبشإ صبٞ ا٭ع٢ً( َض٠ 5

 «ايععِٝ. ٚيف عذٛرٙ: عبشإ صبٞ ا٭ع٢ً

 . ايٛادب ايغارؼ قٛي٘: )صبِّ اغؿض يٞ( بني ايغذزتني6

أٜٗا ايٓيب ٚصمح١ اهلل ٚبضنات٘، ايغ٬ّ عًٝٓا . ايٛادب ايغابع ايتؾٗز ا٭ٍٚ ٚايتؾٗز ا٭ٍٚ ٖٛ: "ايتشٝات هلل ٚايضًٛات ٚايطٝبات، ايغ٬ّ عًٝو 7

 ٚع٢ً عبار اهلل ايضاؿني، أؽٗز إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل، ٚأؽٗز إٔ قُزّا عبزٙ ٚصعٛي٘

 ؿزٜح ابٔ َغعٛر َضؾٛعّا: )إسا قعزمت يف نٌ صنعتني( -أٟ ايتؾٗز ا٭ٍٚ-. اؾًٛؼ ي٘ 8

 

 اسنض ايؿضم بني عٓٔ ا٫ؾعاٍ ٚعٓٔ ا٫قٛاٍ ؟

 اٍ:عٓٔ ا٭ؾع

 .  نضؾع ايٝزٜٔ يف تهبري٠ اإلسضا1ّ

 )ٚعٓز ايضنٛع( -2

 املٛطٔ ايضابع مل ٜشنضٙ  ٚعٓز ايضؾع َٔ ايضنٛع() -3 

ٜزٜ٘  سني قاّ َٔ ايتؾٗز ا٭ٍٚ صؾع اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً )عٓز ايكٝاّ َٔ ايتؾٗز ا٭ٍٚ (ٚصرت سزٜح عٔ ابٔ عُض يف ايبداصٟ إٔ ايٓيب _4 

ْٚعضٙ يف َٛعع اؿه١ُ يف ٚعع ايٝز ع٢ً ايضزصؾُاٍ ٚدعًُٗا ع٢ً صزصٙ ساٍ قٝاَ٘ ٚٚعع ايُٝني ع٢ً اي ٚسزخ إ صعٍٛ اهلل ؾعٌ سيو

 عذٛرٙ ٚتؿضقت٘ بني قزَٝ٘ قا٥ُّاٚقبض صنبتٝ٘ بٝزٜ٘ َؿضديت ا٭صابع يف صنٛعَٗٛز ظٗضٙ ؾٝ٘، ٚدعٌ صأع٘ سٝاٍ

 ٚأَا عٓٔ ا٭قٛاٍ

٫ٚ إي٘ غريى ٚايبغ١ًُ ٚايتعٛس ٚقٍٛ اَني ٚايظٜار٠ ع٢ً قضا٠٤  ، ٖٛ عبشاْو ايًِٗ ٚعُزى، تباصى امسو، ٚتعاىل دزى ؾهزعا٤ ا٫عتؿتاح

 ايؿاؼ١

 ٚايظٜار٠ ع٢ً تغبٝض ايضنٛع ٚايغذٛر ٚايزعا٤ بعز ايتؾٗز قبٌ ايغ٬ّ

 

 اسنض َبط٬ت ايض٠٬ ؟

 ٜبطٌ ايض٠٬ َا ٜبطٌ ايطٗاص٠; ٭ٕ ايطٗاص٠ ؽضط يضشتٗا، ؾإسا بطًت ايطٗاص٠ بطًت ايض٠٬-1

 ٛ ايكٗك١ٗ، ؾإْ٘ ٜبطًٗا باإلمجاع(ايغشو بضٛت: ٖٚ-2

 املبطٌ ايجايح: ايه٬ّ عُزّا-3
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إسا قاّ أسزنِ »:  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً املبطٌ ايضابع:َضٚص املضأ٠ ايبايػ١، أٚ اؿُاص، أٚ ايهًب ا٭عٛر بني ٜزٟ املضًٞ رٕٚ َٛعع عذٛرٙ: يكٛي٘   -4

ّ أسزنِ ٜضًٞ ؾإْ٘ ٜغرتٙ إسا نإ بني ٜزٜ٘ َجٌ إسا قا»ٜكٍٛ:  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ؾايضعٍٛ «ٜضًٞ ؾإْ٘ ٜغرتٙ إسا نإ بني ٜزٜ٘ َجٌ آخض٠ ايضسٌ

 «آخض٠ ايضسٌ

 نؾـ ايعٛص٠ عُزّا: ملا تكزّ يف ايؾضٚط-5

 اعتزباص ايكب١ً: ٭ٕ اعتكباهلا ؽضط يضش١ ايض٠٬-6

ُٜظهلا يف اؿاٍ -7  اتضاٍ ايٓذاع١ باملضًٞ، َع ايعًِ بٗا، ٚتشنضٖا إسا مل 

 ّا بزٕٚ عشصتضى صنٔ َٔ أصناْٗا أٚ ؽضط َٔ ؽضٚطٗا عُز-8

 ايعٌُ ايهجري َٔ غري دٓغٗا يػري عضٚص٠-9

 ا٫عتٓار يػري عشص، ٭ٕ ايكٝاّ ؽضط يضشتٗا-10

ُٗز طٜار٠ صنٔ ؾعًٞ نايظٜار٠ يف ايضنٛع ٚايغذٛر; ٭ْ٘ ىٌ ب٦ٝٗتٗا، ؾتبطٌ إمجاعّا-11  تع

ُٗز تكزِٜ بعض ا٭صنإ ع٢ً بعض(-12  ُا تكزّ()٭ٕ تضتٝبٗا صنٔ، ن ٜعين عذز قبٌ ايضنٛع تع

ُٗز ايغ٬ّ قبٌ إمتاَٗا-13   تع

ُٗز إساي١ املع٢ٓ يف ايكضا٠٤، أٟ قضا٠٤ ايؿاؼ١; ٭ْٗا صنٔ-14   تع

 ؾغذ اي١ٝٓ بايرترر بايؿغذ، ٚبايعظّ عًٝ٘; ٭ٕ اعتزا١َ اي١ٝٓ ؽضط-15

 

 اسنض َا ٜهضٙ ؾ٢ ايض٠٬ ؟

 ا٫قتضاص ع٢ً ايؿاؼ١ يف ايضنعتني ا٭ٚيٝني -1

 يؿاؼ١ ثِ قضأٖا َض٠ أخض٣ ٖشٙ صٛصتٗا ممهٔ ْتدًٝٗاقضأ ا تهضاص ايؿاؼ١( -2

سني ع٦ٌ عٔ ا٫يتؿات يف ايض٠٬: )ٖٛ اخت٬ؼ ىتًغ٘ ايؾٝطإ  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٜهضٙ ا٫يتؿات ايٝغري يف ايض٠٬ ب٬ ساد١: يكٛي٘  -3

 َٔ ص٠٬ ايعبز

ُْٗٝٓا عٔ ايتؾب٘ )تػُٝض ايعٝٓني يف ايض٠٬: ٭ٕ سيو ٜؾب٘ ؾعٌ اجملٛؼ عٓز عبارتِٗ ايٓريإ. ٚقٌٝ: ٜؾب٘ ؾعٌ ا -4 يٝٗٛر أٜغّا، ٚقز 

 بايهؿاص(

 نجض٠ ايعبح يف ايض٠٬: ملا ؾٝ٘ َٔ اْؾػاٍ ايكًب املٓايف يًدؾٛع املطًٛب يف ايض٠٬ -5

. ؾٝٓبػٞ يًُضًٞ إٔ «اعتزيٛا يف ايغذٛر، ٫ٚ ٜبغط أسزنِ سصاعٝ٘ اْبغاط ايهًب»:  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً اؾرتاش ايشصاعني يف ايغذٛر: يكٛي٘  -6

 ضؾعُٗا عٔ ا٭صض، ٫ٚ ٜتؾب٘ باؿٝٛإهايف بني سصاعٝ٘، ٜٚ

 «ُْٗٞ إٔ ٜضًٞ ايضدٌ كتضضّا» ٘ :صعٞ اهلل عٓايَتَدٗضُض: ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ -7

ٍُ ٚتػط١ٝ ايؿِ يف ايض٠٬: ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠  -8 عٔ ايغزٍ يف ايض٠٬، ٚإٔ   اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً قاٍ: )٢ْٗ صعٍٛ اهلل  صعٞ اهلل عٓ٘ايٖغِز

 ٜػطٞ ايضدٌ ؾاٙ(

نِ إسا صؾع صأع٘ قبٌ اإلَاّ إٔ هعٌ اهلل صأع٘ صأؼ محاص، أٚ هعٌ صٛصت٘ صٛص٠ أَا ىؾ٢ أسز»: اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً َغابك١ اإلَاّ: يكٛي٘  -9

 «محاص

َٔ تٛعأ ٚأت٢ املغذز ٜضٜز ايض٠٬ عٔ ؾعٌ سيو، ؾهضاٖت٘ يف ايض٠٬ َٔ باب أٚىل.   اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً تؾبٝو ا٭صابع: يٓٗٝ٘  - 10

إٜاٙ يف  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ضا١ٖ ؾٝ٘، ٚيٛ نإ يف املغذز، ٔئؿِعً٘ ٚايتؾبٝو بني ا٭صابع: إرخاٍ بعغٗا يف بعض. ٚأَا ايتؾبٝو خاصز ايض٠٬ ؾ٬ ن

 قض١ سٟ ايٝزٜٔ(

ـٗ ايؾعض ٚايجٛب: ؿزٜح ابٔ عباؼ صعٞ اهلل عُٓٗا قاٍ:  - 11 ـٖ ثٛب٘ ٫ٚ   اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ُأَض ايٓيب »َن إٔ ٜغذز ع٢ً عبع١ أععِ، ٫ٚ ٜه

 «ؽعضٙ

 ٍٛ.ا٭خبجني ِٖ ايػا٥ط ٚايب ايض٠٬ عغض٠ ايطعاّ، أٚ ٖٚٛ ٜزاؾع ا٭خبجني(_12

ايضٜض  («يٝٓتٗني أقٛاّ ٜضؾعٕٛ أبضاصِٖ إىل ايغُا٤ يف ايض٠٬، أٚ يتدطؿٔ أبضاصِٖ»:  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً صؾع ايبضض إىل ايغُا٤: يكٛي٘  -13

 ايؾزٜز ممهٔ ٜزخٌ ؾٝ٘

 

 اسنض سهِ تاصى ايض٠٬ َع سنض ايزيٌٝ ؟

َُهشِّْب هلل ٚصعٛي٘ ٚإمجاع   املغًُني.َٔ تضى ايض٠٬ دأسزّا يٛدٛبٗا، ؾٗٛ ناؾض َضتز، ٭ْ٘ 
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َٖا َٔ تضنٗا تٗاّْٚا ٚنغ٬ّ: ؾايضشٝض أْ٘ ناؾض إسا نإ تاصنّا هلا را٥ُّا ٚبايه١ًٝ، يكٛي٘ تعاىل عٔ املؾضنني:  ِٕ﴿أ َُٛا َتاُبٛا َؾِإ ُٛا ايٖضًَا٠َ ََٚأَقا  ايٖظَنا٠َ َٚآَت

ِِ ُُْه َٛا ِٔ ٔؾٞ َؾِإِخ ٍٖص. 11: ايتٛب١ط ﴾ايزِّٜ اهلل عًٝ٘ ص٢ً ا١َ ايض٠٬ ؾًٝغٛا امغًُني، ٫ٚ إخ٠ٛ يٓا يف ايزٜٔ. ٚيكٛي٘ ٢ً أِْٗ إٕ مل وككٛا ؽضط إقع ؾز

 «.إٕ بني ايضدٌ ٚبني ايؾضى ٚايهؿض َتِضَى ايض٠٬: »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٚقٛي٘  « ايعٗز ايشٟ بٝٓٓا ٚبِٝٓٗ ايض٠٬، ؾُٔ تضنٗا ؾكز نؿض: »ٚعًِ

َٖا َٔ نإ ٜضًٞ أسٝاّْا ٜٚرتى أسٝاّْا، أٚ ٜضًٞ ؾضعّا أٚ ؾضعني، ؾايعاٖض أْ٘ ٫ ٜهؿض;  ٭ْ٘ مل ٜرتنٗا بايه١ًٝ، نُا ٖٛ ْط اؿزٜح: )تضى ايض٠٬( أ

 ؾٗشا تضى )ص٠٬( ٫ )ايض٠٬(. ٚا٭صٌ بكا٤ اإلع٬ّ، ؾ٬ نضد٘ َٓ٘ إ٫ بٝكني، ؾُا ثبت بٝكني ٫ ٜضتؿع إ٫ بٝكني.

 

 اسنض َا ص٠٬ ؾغٌ ٚسه١ُ ص٠٬ ايتطٛع ؟

ع٢ً ايتكضب إىل صب٘ بٓٛاؾٌ ايضًٛات،   عبٌٝ اهلل ٚطًب ايعًِ; ملزا١َٚ ايٓيب ايتطٛع بايض٠٬ َٔ أؾغٌ ايكضبات بعز اؾٗار يف ؾغًٗا: -1

إٕ اهلل تعاىل قاٍ: َٔ عار٣ يٞ ٚيّٝا ؾكز آسْت٘ باؿضب، َٚا : »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً قاٍ: قاٍ صعٍٛ اهلل  -صعٞ اهلل عٓ٘  -ٚؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ 

ٞٓ عبزٟ بؾ٤ٞ أسب إيٞ مما اؾرتعت٘ عًٝ٘، َٚا ٜظاٍ عبزٟ ٜتكض  اؿزٜح.« ب إيٞ بايٓٛاؾٌ ست٢ أسب٘... تكٖضب إي

: ٚقز ؽضع عبشاْ٘ ايتطٛع صمح١ بعبارٙ، ؾذعٌ يهٌ ؾضض تطٛعّا َٔ دٓغ٘; يٝظرار امل٪َٔ إمياّْا ٚصؾع١ يف ايزصدات اؿه١ُ َٔ َؾضٚعٝتٗا -2

-صعٞ اهلل عٓ٘  -ُا يف سزٜح أبٞ ٖضٜض٠ بؿعٌ ٖشا ايتطٛع، ٚيتهٌُ ايؿضا٥ض، ٚػرب ّٜٛ ايكٝا١َ بٗشا ايتطٛع; ؾإٕ ايؿضا٥ض ٜعرتٜٗا ايٓكط، ن

إٕ أٍٚ َا واعب ب٘ ايعبز املغًِ ّٜٛ ايكٝا١َ ايض٠٬، ؾإٕ أمتٗا، ٚإ٫ قٌٝ: اْعضٚا ٌٖ ي٘ َٔ تطٛع؟ ؾإٕ نإ »قاٍ:  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ، عٔ ايٓيب 

ٛٗع٘، ثِ ٜؿعٌ بغا٥ض ا٭عُاٍ املؿضٚع١ َجٌ سيو ِٔ تط  «.ي٘ تطٛع أنًُت ايؿضٜغ١ َ

 

 طٛع ؟اسنض اقغاّ ص٠٬ ايت

 ص٠٬ ايتطٛع ع٢ً ْٛعني:

صًٛات َ٪قت١ بأٚقات َع١ٓٝ، ٚتغ٢ُ بايٓٛاؾٌ املكٝز٠، ٖٚشٙ َٓٗا َا ٖٛ تابع يًؿضا٥ض، نايغٓٔ ايضٚاتب، َٚٓٗا َا يٝػ بتابع نض٠٬  ايٓٛع ا٭ٍٚ:

 ايٛتض، ٚايغش٢ ٚايهغٛف.

 : صًٛات غري َ٪قت١ بأٚقات َع١ٓٝ، ٚتغ٢ُ بايٓٛاؾٌ املطًك١.ايٓٛع ايجاْٞ

آنز َٔ بعض، ٚآنز أْٛاع٘ ايهغٛف، ثِ ايٛتض، ثِ ص٠٬ ا٫عتغكا٤، ثِ ص٠٬ ايرتاٜٚض، ٚأَا ايٓٛع ايجاْٞ ؾٝؾضع  يٓٛع ا٭ٍٚ أْٛاع َتعزر٠ بعغٗاٚا

 ٚص٠٬ ايًٌٝ أؾغٌ َٔ ص٠٬ ايٓٗاص. -َا عزا أٚقات ايٓٗٞ-يف ايًٌٝ نً٘، ٚيف ايٓٗاص 

 

 اسنض ملا تغٔ ي٘ اؾُاع١ َٔ ص٠٬ ايتطٛع ؟

 غٔ ص٠٬ اؾُاع١: يًرتاٜٚض، ٚا٫عتغكا٤، ٚايهغٛف.ت

 

 اسنض َا٢ٖ ايضٚاتب َٚا٢ٖ ؾا٥زتٗا ٚعزرٖا َع سنض ريٌٝ ؟

 مجع صاتب١، ٖٚٞ ايزا١ُ٥ املغتُض٠، ٖٚٞ ايتابع١ يًؿضا٥ض. ٚايضٚاتب:

 أْٗا ػرب اـًٌ ٚايٓكط ايشٟ ٜكع يف ايؿضا٥ض، نُا َغ٢ بٝاْ٘. ٚؾا٥ز٠ ٖشٙ ايضٚاتب

صنعتني قبٌ ايعٗض، ٚصنعتني بعز  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً سؿعت عٔ صعٍٛ اهلل »، ٖٚٞ املشنٛص٠ يف سزٜح ابٔ عُض: ب عؾض صنعاتٚعزر ايضٚات

ؾٝٗا، ؾشزثتين سؿض١  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ايعٗض، ٚصنعتني بعز املػضب، ٚصنعتني بعز ايعؾا٤، ٚصنعتني قبٌ ايػزا٠، ناْت عاع١ ٫ أرخٌ ع٢ً ايٓيب 

 «.عتنيأْ٘ نإ إسا طًع ايؿذض، ٚأٖسٕ امل٪سٕ، ص٢ًَّ صن

َا َٔ عبز َغًِ ٜضًٞ هلل تعاىل يف نٌ ّٜٛ ثٓيت عؾض٠ : »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً  -ٜٚتأنز يًُغًِ إٔ واؾغ ع٢ً ثٓيت عؾض٠ صنع١; يكٍٛ ايٓيب 

َٞ ي٘ بٝت-صنع١، إ٫ ب٢ٓ اهلل ي٘ بٝتّا  ٔٓ  «.يف اؾ١ٓ -أٚ: )٫ ُب

أصبعّا قبٌ ايعٗض ٚصنعتني »ٟ يف صٚا١ٜ سزٜح أّ سبٝب١ املاعٞ: ٖٚٞ ايعؾض املشنٛص٠ عابكّا، إ٫ أْ٘ ٜهٕٛ قبٌ ايعٗض أصبع صنعات، ؾكز طار ايرتَش

نإ »، ٚملا ثبت يف ايضشٝض َٔ سزٜح عا٥ؾ١ صعٞ اهلل عٓٗا قايت: «بعزٖا، ٚصنعتني بعز املػضب، ٚصنعتني بعز ايعؾا٤، ٚصنعتني قبٌ ص٠٬ ايؿذض

 « .٫ ٜزع أصبعّا قبٌ ايعٗض اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ايٓيب 

صعٞ -صنعتا ايؿذض خري َٔ ايزْٝا َٚا ؾٝٗا(. ٚيكٍٛ عا٥ؾ١ : »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً يكٛي٘  -ُٖا ع١ٓ ايؿذض ايكب١ًٝٚ-ٚآنز ٖشٙ ايضٚاتب: صنعتا ايؿذض 

 «.ٚمل ٜهٔ ٜزعُٗا أبزّا»عٔ ٖاتني ايضنعتني:  -اهلل عٓٗا

 

 اسنض سهِ ايٛتض ٚؾغً٘ ٚٚقت٘ ؟
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َِ  -ع١ٓ َ٪نز٠، سٖح عًٝ٘ ايضعٍٛ  سهُ٘: َّ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع َّ َِ  -ؾكاٍ ٚصغَّب ؾٝ٘،  -َص٢َّ اي َّ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع َّ اهلل ص٢ً إٕ اهلل ٚتض وب ايٛتض(. ٚقاٍ : »-َص٢َّ اي

 «.ٜا أٌٖ ايكضإٓ أٚتضٚا، ؾإٕ اهلل ٚتض وب ايٛتض: »عًٝ٘ ٚعًِ

إٕ اهلل أَزنِ بض٠٬ ٖٞ خري يهِ َٔ محض ايٓعِ: »، ٚيكٛي٘:  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً َا بني ص٠٬ ايعؾا٤ ٚص٠٬ ايؿذض بإمجاع ايعًُا٤; يؿعً٘ ٚقت٘: 

 «.بني ص٠٬ ايعؾا٤ إىل طًٛع ايؿذضص٠٬ ايٛتض، َا 

ؾٗشا «. ص٠٬ ايًٌٝ َج٢ٓ َج٢ٓ، ؾإسا خؾٞ أسزنِ ايضبض ص٢ً صنع١ ٚاسز٠، تٛتض ي٘ َا قز ص٢ً: »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ؾإسا طًع ايؿذض ؾ٬ ٚتض، يكٛي٘ 

 ريٌٝ ع٢ً خضٚز ٚقت ايٛتض بطًٛع ايؿذض.

يٓغا٥ٞ، ٚصشش٘ أبٛ عٛا١ْ ٚغريٙ... إٔ ابٔ عُض نإ ٜكٍٛ: َٔ ص٢ً َٔ َا صٚاٙ أبٛ راٚر ٚا -ٜعين يف ايز٫ي١-قاٍ اؿاؾغ ابٔ سذض: )ٚأصضح َٓ٘ 

 نإ ٜأَض بشيو، ؾإسا نإ ايؿذض ؾكز سٖب نٌ ص٠٬ ايًٌٝ ٚايٛتض(. اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ايًٌٝ ؾًٝذعٌ آخض ص٬ت٘ ٚتضّا; ؾإٕ صعٍٛ اهلل 

ّ آخض ايًٌٝ، ٚتأخريٙ ملٔ ظٔ أْ٘ ٜكّٛ آخض ايًٌٝ; ملا ٚص٠٬ ايٛتض آخض ايًٌٝ أؾغٌ َٓ٘ يف أٚي٘،: يهٔ ٜغتشب تعذًٝ٘ أٍٚ ايًٌٝ ملٔ ظٔ أْ٘ ٫ ٜكٛ

َٔ خاف إٔ ٫ ٜكّٛ َٔ آخض ايًٌٝ ؾًٝٛتض أٚي٘، َٚٔ طُع إٔ ٜكّٛ آخض ايًٌٝ »قاٍ:  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً إٔ صعٍٛ اهلل  -صعٞ اهلل عٓ٘  -صٚاٙ دابض 

 «.ؾًٝٛتض آخض ايًٌٝ; ؾإٕ ص٠٬ آخض ايًٌٝ َؾٗٛر٠، ٚسيو أؾغٌ

 

 ؟اسنض صؿ١ ايٛتض ٚعزر صنعات٘ 

ص٢ً صنع١ ٚاسز٠ تٛتض »ايٛتض صنع١ َٔ آخض ايًٌٝ( ٚؿزٜح ابٔ عُض املاعٞ قضٜبّا: » ؿزٜح ابٔ عُض ٚابٔ عباؼ َضؾٛعّا:  ايٛتض أقً٘ صنع١ ٚاسز٠،

 «.ي٘ َا قز ص٢ً

ٔ، ثِ ٜضًِّٞ أصبعّا ؾ٬ تغأٍ عٔ سغٓٗٔ ٚطٛهل»نإ   اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً صنعات; ؿزٜح عا٥ؾ١ صعٞ اهلل عٓٗا: إٔ ايٓيب ٚهٛط ايٛتض بج٬خ 

 «.َُٜضًِّٞ أصبعّا، ؾ٬ تغأٍ عٔ سغٓٗٔ ٚطٛهلٔ، ثِ ٜضِّٞ ث٬ثّا

َُٜغًِِّ َٔ صنعتني ست٢ ٜأَض ببعض سادت٘(. ٚػٛط عضرّا بتؾٗز ٚاسز »ٚػٛط ٖشٙ ايج٬خ بغ٬َني; ٭ٕ عبز اهلل بٔ عُض صعٞ اهلل عُٓٗا:  نإ 

٫ٚ تض٢ًَّ بتؾٗزٜٔ ٚع٬ّ « بج٬خ ٫ٜكعز إ٫ يف آخضٖٔ ٜٛتض اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً نإ ايٓيب »ٚع٬ّ ٚاسز; ؿزٜح عا٥ؾ١ صعٞ اهلل عٓٗا: 

 عٔ سيو. - اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٚاسز; ست٢ ٫ ُتِؾب٘ ص٠٬ املػضب، ٚقز ٢ْٗ 

ٜضًٞ َٔ ايًٌٝ ث٬خ  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً نإ صعٍٛ »، ٫ هًػ إ٫ يف آخضٖا; ؿزٜح عا٥ؾ١ صعٞ اهلل عٓٗا: ٚهٛط ايٛتض بغبع صنعات ٚغُػ

َِ  -نإ صعٍٛ اهلل »، ٚؿزٜح أّ ع١ًُ صعٞ اهلل عٓٗا: « ٤٢ إ٫ يف آخضٖاعؾض٠ صنع١، ٜٛتض َٔ سيو غُػ، ٫ هًػ يف ؽ َّ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع َّ  -َص٢َّ اي

 «.ٜٛتض بغبع أٚ غُػ، ٫ ٜؿضٌ بٝٓٗٔ بتغًِٝ ٫ٚ ن٬ّ

 

 اسنض ا٫ٚقات امل٢ٗٓ عٓٗا يض٠٬ ايٓاؾ١ً ؟ َٚا اؿه١ُ َٔ اي٢ٗٓ عٔ سيو ؟

 ، ٖٚٞ أٚقات مخغ١:ٝٗا إ٫ َا اعتجينٖٓاى أٚقات ْٗٞ عٔ ص٠٬ ايتطٛع ؾ

 «.٫ ص٠٬ بعز ص٠٬ ايؿذض ست٢ تطًع ايؾُػ: »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً : َٔ بعز ص٠٬ ايضبض ست٢ تطًع ايؾُػ. يكٛي٘ ا٭ٍٚ

َٔ طًٛع ايؾُػ ست٢ تضتؿع قزص صَض يف صأٟ ايعني، ٖٚٛ قزص َرت تكضٜبّا، ٜٚكزص بايٛقت عٛايٞ صبع ايغاع١ أٚ ثًجٗا. ؾإسا اصتؿعت  ايجاْٞ:

ِّ ص٠٬ ايضبض، ثِ أقضض عٔ ايض٠٬ ست٢ »يعُضٚ بٔ عبغ١:  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ؾُػ بعز طًٛعٗا قزص صَض ؾكز اْت٢ٗ ٚقت ايٓٗٞ; يكٛي٘ اي ص

 ، ٚؿزٜح عكب١ بٔ عاَض اآلتٞ.« تطًع ايؾُػ ست٢ تضتؿع... 

  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ت نإ ايٓيب ث٬خ عاعا»: عٓز قٝاّ ايؾُػ  ست٢ تظٍٚ إىل د١ٗ ايػضب ٜٚزخٌ ٚقت ايعٗض، ؿزٜح عكب١ بٔ عاَض: ايجايح

ٖٝـ يً ػضٚب ٜٓٗاْا إٔ ْضًٞ ؾٝٗٔ ٚإٔ ْكرب ؾٝٗٔ َٛتاْا: سني تطًع ايؾُػ باطغ١ ست٢ تضتؿع، ٚسني ٜكّٛ قا٥ِ ايعٗري٠ ست٢ تظٍٚ، ٚسني َتَتَغ

 َٚع٢ٓ تتغٝـ يًػضٚب: متٌٝ يًػضٚب.« ست٢ تػضب

ت٢ تطًع ايؾُػ، ٫ٚ ص٠٬ بعز ص٠٬ ايعضض ست٢ ٫ ص٠٬ بعز ايؿذض س: »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً : َٔ ص٠٬ ايعضض إىل غضٚب ايؾُػ  يكٛي٘ ايضابع

 «.تػٝب ايؾُػ

إسا ؽضعت يف ايػضٚب ست٢ تػٝب نُا تكزّ يف اؿزٜح; ؾتهٕٛ ٖشٙ ا٭ٚقات اـُغ١ قضٛص٠ يف ث٬ث١ أٚقات ٖٚٞ: َٔ بعز  ايٛقت اـاَػ:

 بعز ص٠٬ ايعضض ست٢ ٜتِ غضٚب ايؾُػ.ص٠٬ ايؿذض ست٢ تضتؿع ايؾُػ قزص صَض، ٚسني ٜكّٛ قا٥ِ ايعٗري٠ ست٢ تظٍٚ ايؾُػ، َٚٔ 

 سه١ُ ايٓٗٞ عٔ ايض٠٬ يف ٖشٙ ا٭ٚقات:

ٖٝٔ ايٓيب  إٔ ايهؿاص ٜعبزٕٚ ايؾُػ عٓز طًٛعٗا ٚعٓز غضٚبٗا، ؾتهٕٛ ص٠٬ املغًِ يف تًو ا٭ٚقات ؾٝٗا َؾاب١ٗ هلِ،  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ؾكز ب

، ٚس٦ٓٝش ٜغذز هلا ايهؿاص... ؾإْٗا تػضب سني تػضب بني قضْٞ تطًع سني تطًع بني قضْٞ ؽٝطإ -أٟ ايؾُػ-ؾإْٗا »ؾؿٞ سزٜح عُضٚ بٔ عبغ١: 

 «.ؽٝطإ، ٚس٦ٓٝش ٜغذز هلا ايهؿاص
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 ٖٔٝ ع١ً ايٓٗٞ يف اؿزٜح  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٖشا عٔ ٚقت طًٛع ايؾُػ ٚٚقت غضٚبٗا، ٚأَا عٔ ٚقت اصتؿاعٗا ٚقٝاّ قا٥ِ ايعٗري٠، ؾكز َب

 «.ؾإٕ س٦ٕٓٝش ُتِغَذُض دِٗٓ»ايغابل ْؿغ٘ ؾكاٍ: 

ٜا بين عبز َٓاف ٫ متٓعٛا » اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ايزيٌٝ باعتجٓا٥٘; نضنعيت ايطٛاف، يكٛي٘  ٠ ايتطٛع يف ٖشٙ ا٭ٚقات إ٫ َا ٚصرؾ٬ ػٛط ص٬

ٚنشا قغا٤ ع١ٓ ايؿذض بعز ص٠٬ ايؿذض، ٚقغا٤ ع١ٓ ايعٗض بعز ايعضض، ٫ٚ عُٝا » أسزّا طاف بٗشا ايبٝت ٚص٢ًَّ ؾٝ٘، أ١ٜ عاع١ ؽا٤، َٔ يٌٝ أٚ ْٗاص

عضض، ٚنشيو ؾعٌ سٚات ا٭عباب َٔ ايضًٛات; نض٠٬ اؾٓاط٠، ٚؼ١ٝ املغذز، ٚص٠٬ ايهغٛف، ٚنشيو قغا٤ ايؿضا٥ض ايؿا٥ت١ إسا مجع ايعٗض َع اي

ْٔ ٚادب ا٭را٤، ؾت٪ٖر٣ َت٢ « َٔ ْاّ عٔ ص٠٬ أٚ ْغٝٗا ؾًٝضًٗا إسا سنضٖا: »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً يف ٖشٙ ا٭ٚقات; يعُّٛ قٛي٘  ِٜ ٚ٭ٕ ايؿضا٥ض َر

 سنضٖا اإلْغإ.

 

 ؟ ١ٝ عذٛر ايغٗٛ ٚأعبابَ٘ؾضٚعاسنض 

 : ايغذٛر املطًٛب يف آخض ايض٠٬ دربّا يٓكط ؾٝٗا أٚ طٜار٠ أٚ ؽو.ٚاملضار ب٘

،  نُا عٝأتٞ بٝاْ٘. ٚقز أمجع  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ، ٚيؿعً٘ «إسا ْغٞ أسزنِ ؾًٝغذز عذزتني: »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٚعذٛر ايغٗٛ َؾضٚع; يكٛي٘ 

 أٌٖ ايعًِ ع٢ً َؾضٚع١ٝ عذٛر ايغٗٛ( 

 ٜار٠، ٚايٓكط، ٚايؾو( )ايظ أعباب عذٛر ايغٗٛ ث٬ث١:

:إسٕ  عٓزْا سايتإ يف ايؾو:تضدض عٓزٙ ٚمل ٜرتدض عٓزٙ، ايشٟ تضدض عٓزٙ ٜبين ع٢ً َا تضدض ٜٚغذز ؾٝ٘ بعز ايغ٬ّ، َٚا مل اـ٬ص١

 ٜرتدض عٓزٙ ٜبين ع٢ً ا٭قٌ ايشٟ ٖٛ ايٝكني ٜٚغذز ؾٝ٘ قبٌ ايغ٬ّ.

 

 ؟ َت٢ هب عذٛر ايغٗٛ

ص٢ً بٓا »٠٬، نإٔ ٜظٜز صنٛعّا، بزأ بايظٜار٠ )أٚ عذٛرّا أٚ قٝاَّا أٚ قعٛرّا ٚيٛ قزص دًغ١ ا٫عرتاس١( ؿزٜح ابٔ َغعٛر: إسا طار ؾع٬ّ َٔ دٓػ ايض -1

َٛش ايكّٛ بِٝٓٗ ؾكاٍ: َا ؽأْهِ؟ ؾكايٛا: ٜا صعٍٛ اهلل ٌٖ طٜز »اْت٢ٗ َٔ ص٬ت٘ « مخغّا ؾًُا اْؿتٌ اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ايضعٍٛ  َِٛؽ َٔ ايض٠٬ َت

ٌَيف ايض٠٬ ؽ٤ٞ؟ قاٍ: ٫ َِْؿَت ؾغذز عذزتني، ثِ عَِّ، ثِ قاٍ: إمنا أْا بؾض َجًهِ »صدع أٚ اْضضف ٚصدع إىل ايكب١ً « . قايٛا: ؾإْو َصَّٝت مخغّا. ؾا

)ؾإسا عًِ بايظٜار٠ ٖٚٛ يف ايض٠٬ ٚدب عًٝ٘ اؾًٛؼ ساٍ عًُ٘، ست٢ يٛ نإ يف أثٓا٤ « أْغ٢ نُا تٓغٕٛ، ؾإسا ْغٞ أسزنِ ؾًٝغذز عذزتني

 ْ٘ يٛ اعتُض يف ايظٜار٠ َع عًُ٘ يظار يف ايض٠٬ ؽ٦ّٝا عُزّا، ٖٚشا ٫ هٛطايضنٛع، ٭

يف ث٬خ صنعات َٔ ايعضض، ثِ قاّ ؾزخٌ اؿذض٠،  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً عًِ صعٍٛ اهلل »أٚ عًِ قبٌ إمتاّ ص٬ت٘ ،ؿزٜح عُضإ بٔ سضني قاٍ:  -2

 .«ع١ اييت نإ تضى، ثِ عًِ، ثِ عذز عذزتٞ ايغٗٛ، ثِ عًِؾكاٍ: أقضضت ايض٠٬؟ ؾدضز، ؾض٢ً ايضن -طٌٜٛ ايٝزٜٔ -ؾكاّ صدٌ بغٝط ايٝزٜٔ

 أٚ ؿٔ ؿّٓا وٌٝ املع٢ٓ عّٗٛا; ٭ٕ عُزٙ ٜبطٌ ايض٠٬، ؾٛدب عذٛر ايغٗٛ.-3

صنعتني َٔ بعض ايضًٛات ثِ قاّ ؾًِ هًػ، ؾكاّ ايٓاؼ َع٘، ؾًُا قغ٢ ص٬ت٘  ص٢ً يٓا صعٍٛ اهلل »أٚ تضى ٚادبّا; ؿزٜح ابٔ ع١ٓٝ قاٍ: -4

ٖشا قبٌ ايغ٬ّ، ٖشا تضى ٚادب )ثبت ٖشا باـرب ؾُٝٔ تضى ايتؾٗز « ْٚعضْا تغًُٝ٘ نرب قبٌ ايتغًِٝ ؾغذز عذزتني ٖٚٛ دايػ، ثِ عَِّ

 ا٭ٚعط، ؾٝكاؼ عًٝ٘ عا٥ض ايٛادبات، نرتى ايتغبٝض يف ايضنٛع ٚايغذٛر، ٚقٛي٘ بني ايغذزتني: صبِّ اغؿض يٞ، ٚتهبريات ا٫ْتكاٍ(

غٗٛ إسا ؽو يف عزر ايضنعات ؾًِ ٜزص نِ ص٢ً، ٚسيو أثٓا٤ ايض٠٬; ٭ْ٘ أر٣ دظ٤ّا َٔ ص٬ت٘ َرتررّا يف نْٛ٘ َٓٗا أٚ طا٥زّا ٚهب عذٛر اي-5

إٕ أسزنِ إسا قاّ »قاٍ:  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً عًٝٗا، ؾغعؿت اي١ٝٓ، ٚاستادت يًذرب بايغذٛر يعُّٛ سزٜح أبٞ ٖضٜض٠ صعٞ اهلل عٓ٘ إٔ صعٍٛ اهلل 

َٖا «. ٝ٘، ست٢ ٫ ٜزصٟ نِ ص٢ً، ؾإسا ٚدز سيو أسزنِ ؾًٝغذز عذزتني ٖٚٛ دايػٜضًٞ دا٤ٙ ايؾٝطإ ؾًبَػ عً ٖٚٛ يف ٖشٙ اؿاي١ بني أَضٜٔ: إ

إسا ؽو أسزنِ يف ص٬ت٘ ؾًِ ٜزص نِ ص٢ً ث٬ثّا أّ أصبعّا، ؾًٝطضح ايؾو، ٚيٝي ع٢ً َا : »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً إٔ ٜهٕٛ ايؾو بزٕٚ تضدٝض( ; يكٛي٘ 

َُٜغِّ  «( ِاعتٝكٔ، ثِ ٜغذز عذزتني قبٌ إٔ 

 نٌ عذٛر ايغٗٛ قبٌ ايغ٬ّ إ٫ يف ث٬ث١ أسٛاٍ:

صنع١ َٔ ايعضض، إسا عًِ قبٌ إٔ ٜتِ ص٬ت٘، ٖشٙ اؿاي١ اييت  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً اؿزٜح ا٭ٍٚ سزٜح سٚ ايٝزٜٔ ٚايشٟ ْغٞ ؾٝ٘ ايضعٍٛ  -1

 ٜغذز ؾٝٗا بعز ايغ٬ّ، قبٌ إٔ ٜتِ ص٬ت٘. ٚمل ٜطٌ ايؿاصٌ.

 «.ؾًٝتشض٣ ايضٛاب ثِ يٝتِ ص٬ت٘»ايتشضٟ، ٖٚٛ سزٜح  إٔ ٜبين ع٢ً ايتشضٟ إسا ؽو ٚب٢ٓ ع٢ً -2

 إسا ْغٞ ايغذٛر قبٌ ايغ٬ّ عذز بعز ايغ٬ّ. -3

 ٖشٙ ا٭سٛاٍ ايج٬ث١  اييت سنضِٖ ابٔ قزا١َ يف املػين ٚسنضِٖ أٜغا يف ايهايف، ٖٚشا أْ٘ ٖٛ املشٖب.

 

 َت٢ ٜغٔ عذٛر ايغٗٛ ؟



تحت إشراف فضيلة الشيخ أبي اسحاق الحىينيبمعهد شيخ اإلسالم العلمي  التمهيديةالفرقة  الفقه الميسرمن كتاب  الصالةملزمة س و ج كتاب    

 

 9 

ً٘ عّٗٛا; نايكضا٠٤ يف ايضنٛع ٚايغذٛر، ٚايتؾٗز يف ايكٝاّ، َع اإلتٝإ بايكٍٛ املؾضٚع يف سيو ٜغٔ عذٛر ايغٗٛ إسا أت٢ بكٍٛ َؾضٚع يف غري ق

 «.إسا ْغٞ أسزنِ ؾًٝغذز عذزتني: »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً املٛعع، نإٔ ٜكضأ يف ايضنٛع َع قٛي٘: عبشإ صبٞ ايععِٝ; ؿزٜح ايٓيب 

 

 اسنض َٛعع ٚصؿ١ عذٛر ايغٗٛ ؟

 َٛعع عذٛر ايغٗٛ ع٢ً قغُني::٫ صٜب إٔ ا٭سارٜح ٚصرت يف َٛعع٘ -1

ٍٖ ع٢ً َؾضٚعٝت٘ قبٌ ايغ٬ّ، ٚايكغِ اآلخض رٍ ع٢ً َؾضٚعٝت٘ بعز ايغ٬ّ; ٚهلشا قاٍ بعض احملككني: إٕ املضًٞ كْٖٝض إٕ ؽا٤ ع ذز قبٌ قغِ ر

 نإ آخض ا٭َضٜٔ ايغذٛر قبٌ ايغ٬ّايغ٬ّ أٚ بعزٙ، ٭ٕ ا٭سارٜح ٚصرت به٬ ا٭َضٜٔ، ؾًٛ عذز يًهٌ قبٌ ايغ٬ّ أٚ بعزٙ داط. قاٍ ايظٖضٟ: 

َُٜغِِّ. ٚسٖب بعغِٗ إىل أْ٘ ٜتؾٗز إسا عذز يًغٗٛ صؿ١ عذٛر ايغٗٛ -2 : عذزتإ نغذٛر ايض٠٬، ٜهرب يف نٌ عذز٠ يًغذٛر ٚيًضؾع َٓ٘، ثِ 

 يف ث٬ث١ أسارٜح سغ١ٓ امذُٛعٗا، نُا قاٍ اؿاؾغ ابٔ سذض . اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً بعز ايغ٬ّ; يٛصٚر سيو عٔ ايٓيب 

 

 َؾضٚع١ٝ ٚسهِ عذٛر ايت٠ٚ٬ ؟ اسنض

ٜكضأ عًٝٓا  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً نإ ايٓيب »ٖٚٛ َؾضٚع عٓز ت٠ٚ٬ اآلٜات اييت ٚصرت ؾٝٗا ايغذزات ٚاعتُاعٗا.قاٍ ابٔ عُض صعٞ اهلل عُٓٗا: 

ػز ؾٝٗا  ، ٖٚٛ ع١ٓ ع٢ً ايضشٝض، ٚيٝػ بٛادب( آٜات يف ايكضإٓ«ايغٛص٠ ؾٝٗا ايغذز٠ ؾٝغذز ْٚغذز َع٘، ست٢ َا هز أسزْا َٛععّا ؾبٗت٘

"ٚايٓذِ"، ؾًِ ٜغذز ؾٝٗا . ؾزٍ ع٢ً عزّ ايٛدٛب.ٜٚؾضع  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً عذز٠، ٖٛ ع١ٓ ٚيٝػ بٛادب ، ؾكز قضأ طٜز ابٔ ثابت ع٢ً ايٓيب 

سيو عٓزَا نإ ٜكضأ ايغذز٠، ٚيغذٛر  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً عذٛر ايت٠ٚ٬ يف سل ايكاص٨ ٚاملغتُع، إسا قضأ آ١ٜ عذز٠ يف ايض٠٬ أٚ خاصدٗا ،يؿعً٘ 

ٚايزيٌٝ ع٢ً َؾضٚعٝت٘ يف ايض٠٬: َا صٚاٙ ايبداصٟ َٚغًِ عٔ أبٞ صاؾع قاٍ: «. ؾٝغذز ْٚغذز َع٘»يف سزٜح ابٔ عُض: ايضشاب١ َع٘ نُا َٓض 

َُا٤ُ ِإَسا﴿ؾكضأ »ص٠٬ ايعؾا٤«، صًٝت َع أبٞ ٖضٜض٠ ايعت١ُ»  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً  ايكاعِ أبٞ خًـ بٗا عذزت: قاٍ ٖشٙ؟ َا: ؾكًت ؾغذز، ﴾اَْؾكَِّت ايٖغ

 .ؾإسا مل ٜغذز ايكاص٨ ٫ ٜغذز املغتُع ، ٚؿزٜح طٜز بٔ ثابت املتكزّ، ؾإٕ طٜزّا مل ٜغذز، ؾًِ ٜغذز ايٓيب«.أيكاٙ، ؾ٬ أطاٍ أعذز ؾٝٗا ست٢ 

 

 اسنض ؾغٌ ٚنٝؿ١ٝ عذٛر ايت٠ٚ٬؟

 إسا قضأ ابٔ آرّ ايغذز٠ ؾغذز اعتظٍ ايؾٝطإ ٜبهٞ، ٜكٍٛ: ٜاًٜٚ٘،»أْ٘ قاٍ:  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٘: عٔ أبٞ ٖضٜض٠ صعٞ اهلل عٓ٘ عٔ ايٓيب ؾغً

 «.ُأَض ابٔ آرّ بايغذٛر ؾغذز، ؾً٘ اؾ١ٓ، ٚأَضت بايغذٛر ؾأبٝت، ؾًٞ ايٓاص

: ٜغذز عذز٠ ٚاسز٠، ٜٚهبِّض إسا عذز، ٜٚكٍٛ يف عذٛرٙ: "عبشإ صبٞ ا٭ع٢ً" نُا ٜكٍٛ يف عذٛر ايض٠٬، ٜٚكٍٛ أٜغّا: "عبشاْو صؿت٘ ٚنٝؿٝت٘

 ًشٟ خًك٘، ٚؽٖل مسع٘ ٚبضضٙ عٛي٘ ٚقٛت٘" ؾ٬ بأؼايًِٗ صبٓا ٚعُزى، ايًِٗ اغؿض يٞ"، ٚإٕ قاٍ: "عذز ٚدٗٞ ي

 

 اسنض َٛاعع عذٛر ايت٠ٚ٬ ؾ٢ ايكضإٓ ايهضِٜ ؟

 ٖٚٞ ع٢ً ايرتتٝب:َٛاعع عذٛر ايكضإٓ ايهضِٜ مخغ١ عؾض َٛععّا، 

 (.206آخض عٛص٠ ا٭عضاف )آ١ٜ صقِ  -1

 (.15عٛص٠ ايضعز )آ١ٜ صقِ  -2

 (.50-49عٛص٠ ايٓشٌ )آ١ٜ  -3

 (.109-٤107 )آ١ٜ عٛص٠ اإلعضا -4

 (.58عٛص٠ َضِٜ )آ١ٜ  -5

 (.18أٍٚ عٛص٠ اؿر )آ١ٜ  -6

 (.77آخض عٛص٠ اؿر )آ١ٜ  -7

 (.73عٛص٠ ايؿضقإ )آ١ٜ  -8

 (.26-25عٛص٠ ايٌُٓ )آ١ٜ  -9

 (.15عٛص٠ ايغذز٠ )آ١ٜ  -10

 (.38-37عٛص٠ ؾضًت )آ١ٜ  -11

 (.62آخض عٛص٠ ايٓذِ )آ١ٜ  -12

 (.21-20عٛص٠ ا٫ْؾكام )آ١ٜ  -13

 (.19آخض عٛص٠ ايعًل )آ١ٜ  -14
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 «.ٜغذز ؾٝٗا اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً يٝغت عذز٠ "ظ" َٔ عظا٥ِ ايغذٛر، ٚقز صأٜت ايٓيب »عذز٠ "ظ" ٖٚٞ عذز٠ ؽهض عٔ ابٔ عباؼ قاٍ:  -15

 

 اسنض سهِ ٚنٝؿ١ٝ ٚؾغٌ عذٛر ايؾهض ؟

َُٜغٗضٙ، أ َٜٔدٖض عادزّا هلل; اقتزا٤ بايٓيب ٜغتشب ملٔ ٚصرت عًٝ٘ ْع١ُ، أٚ ُرؾعت عٓ٘ ْك١ُ، أٚ ُبؾَِّض اما   . اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٕ 

نإ إسا  إٔ ايٓيب »ٜؿعً٘، ؾعٔ أبٞ بهض٠:  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٫ٚ ٜؾرتط ؾٝٗا اعتكباٍ ايكب١ً، ٚيهٔ إٕ اعتكبًٗا ؾٗٛ أؾغٌ ٚقز نإ صعٍٛ اهلل 

َُٜغٗض ب٘-أتاٙ أَض ٜغضٙ  . ٚسهِ ٖشا ايغذٛر سهِ عذٛر ايت٠ٚ٬، ٚنشا ، ٚنشا ؾعً٘ ايضشاب١ صعٛإ اهلل عًِٝٗ«خض عادزّا ؽهضّا هلل تباصى ٚتعاىل -أٚ 

 صؿت٘ ٚنٝؿٝت٘.

 

 اسنض ؾغٌ ص٠٬ اؾُاع١ ٚسهُٗا ؟

ص٠٬ اؾُاع١ يف املغادز ؽعري٠ عع١ُٝ َٔ ؽعا٥ض اإلع٬ّ.ٚاتؿل املغًُٕٛ ع٢ً إٔ أرا٤ ايضًٛات اـُػ يف املغادز َٔ أععِ ايطاعات،  ؾغًٗا:

ات َع١ًَٛ، َٓٗا ايضًٛات اـُػ، ٚص٠٬ اؾُع١، ٚص٠٬ ايعٝزٜٔ، ٚص٠٬ ايهغٛف. ٚأععِ ا٫دتُاعات ؾكز ؽضع اهلل هلشٙ ا٭١َ ا٫دتُاع يف أٚق

ٚأُٖٗا ا٫دتُاع بعضؾ١، ايشٟ ٜؾري إىل ٚسز٠ ا٭١َ اإلع١َٝ٬ يف عكا٥زٖا ٚعباراتٗا ٚؽعا٥ض رٜٓٗا، ٚؽضعت ٖشٙ ا٫دتُاعات ايعع١ُٝ يف 

صٌ بِٝٓٗ، ٚتؿُكز بعغِٗ أسٛاٍ بعض، ٚغري سيو مما ِٜٗ ا٭١َ اإلع١َٝ٬ ع٢ً اخت٬ف ؽعٛبٗا اإلع٬ّ ٭دٌ َضاحل املغًُني; ؾؿٝٗا ايتٛا

 ٚقبا٥ًٗا، 

َِٓت َِٚإَسا﴿ص٠٬ اؾُاع١ ٚادب١ يف ايضًٛات اـُػ  نُا قاٍ تعاىل:  سهُٗا: ِِ ُن ِٗ َُِت ٔؾٝ ُِ َؾَأَق ُٗ ِِ ايٖضًَا٠َ َي ًَِتُك ِِ َطا٥َٔؿ١ْ َؾ ُٗ ِٓ  ص102: ايٓغا٤ط ﴾َََعَو َٔ

َٔ مسع : »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٚيكٛي٘ «.بغبع ٚعؾضٜٔ رصد١ -ٜعين ايؿضر-ص٠٬ اؾُاع١ أؾغٌ َٔ ص٠٬ ايؿش : »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً قاٍ ايٓيب 

 «ايٓزا٤ ؾًِ هب، ؾ٬ ص٠٬ ي٘ إ٫ َٔ عشص

أدب ٫ أدز يو »قاٍ: ْعِ. قاٍ: «. أتغُع ايٓزا٤؟»إٔ ٜضًٞ يف بٝت٘ ؾكاٍ:  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٚإٔ صد٬ نؿٝـ ايبضض يٝػ ي٘ قا٥ز، اعتأسٕ ايٓيب 

 ٢ٖٚ ٚادب١ ع٢ً ايضداٍ رٕٚ ايٓغا٤ ٚايضبٝإ غري ايبايػني«خض١ص

 

 اسا رخٌ ايضدٌ املغذز ٚقز ص٢ً : ٌٖ هب عًٝ٘ إ ٜض٢ً َع اؾُاع١ ايض٠٬ ايت٢ ص٬ٖا ا٫ٚ ؟

ُاع١ ب١ٝٓ ايٓؿٌ )٫ ػب عًٝ٘ إعارتٗا َع اؾُاع١( ٜعين ممهٔ ٜزخٌ ٫ٚ ٜضًٞ َع اؾُاع١ )ٚإمنا ٜغٔ ي٘ سيو( ٜغتشب ي٘ إٔ ٜزخٌ َع اؾ

نٝـ أْت إسا نإ عًٝو : »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً )ٚا٭ٚىل ؾضض ٚايجا١ْٝ ْاؾ١ً( ست٢ إٕ مل ٜٓٛ ايٓؿٌ ؾايجا١ْٝ ْؿٌ )ؿزٜح أبٞ سص: قاٍ صعٍٛ اهلل 

 «.أَضا٤ ٜ٪خضٕٚ ايض٠٬ عٔ ٚقتٗا أٚ ميٝتٕٛ ايض٠٬ عٔ ٚقتٗا

 

 اسنض اقٌ َا تٓعكز ب٘ اؾُاع١ ؟ٚ اسنض مب تزصى اؾُاع١ ؟

ؾزٍ ع٢ً اؾُاع١ أْٗا تهٕٛ «( إسا سغضت ايض٠٬ ؾأسِّْا، ثِ أقُٝا، ٚيٝ٪َهُا أنربنُا»ملايو بٔ اؿٜٛضخ:  ع١ اثٓإ ب٬ خ٬ف )يكٛي٘ أقٌ اؾُا

 امج٢ٓ

إسا د٦تِ إىل ايض٠٬ ٚمٔ عذٛر »تزصى اؾُاع١ بإرصاى صنع١ َٔ ايض٠٬،َٚٔ أرصى ايضنٛع غري ؽاى أرصى ايضنع١ ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠:  ٚ

 ذزٚا، ٫ٚ تعزٖٚا ؽ٦ّٝا َٚٔ أرصى صنع١ ؾكز أرصى ايض٠٬ؾاع

 

 َا ا٫سٛاٍ ايت٢ ٜعشص املغًِ برتى اؾُاع١ ؟

َِٝػ﴿املضٜض َضعّا ًٜشك٘ َٓ٘ َؾك١ يٛ سٖب إىل اؾُاع١، يكٛي٘ تعاىل:  -1 ٢َُ َع٢ًَ َي َُِضِٜض َع٢ًَ ََٚيا َسَضْز اِيَأِعَضِز َع٢ًَ ََٚيا َسَضْز اِيَأِع  ﴾َسَضْز اِي

 ص17: ايؿتضط

٫ ص٠٬ عغض٠ طعاّ، ٫ٚ ٖٚٛ ٜزاؾع »أٚ َٔ عغض٠ طعاّ قتاز إيٝ٘; ؿزٜح عا٥ؾ١ َضؾٛعّا:  -ايبٍٛ ٚايػا٥ط-املزاؾع أسز ا٭خبجني  -2

 «ا٭خبجني

: خٛف أٚ قايٛا: ؾُا ايعشص ٜا صعٍٛ اهلل؟ قاٍ-َٔ مسع ايٓزا٤ ؾًِ ميٓع٘ َٔ إتباع٘ عشص » اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً َٔ ي٘ عا٥ع ٜضدٛٙ يكٍٛ ايٓيب  -3

 «مل ٜكبٌ اهلل َٓ٘ ايض٠٬ اييت ص٢ً -َضض

سضٍٛ ا٭س٣ امطض ٚٚسٌ ٚثًر ٚدًٝز )ٚثًر ٚدًٝز أٚ صٜض باصر٠ ؽزٜز٠ ب١ًًٝ َع١ًُ( ٖشا ايؾضط، صٜض تهٕٛ باصر٠ ٚؽزٜز٠ ٚتهٕٛ يف ي١ًٝ  -4

١ً باصر٠ سات َطض، ٜكٍٛ: أ٫ َصُّٛا يف ٜأَض امل٪سٕ، إسا ناْت يٝ اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً نإ صعٍٛ اهلل »َع١ًُ )ؿزٜح ابٔ عُض صعٞ اهلل عُٓٗا قاٍ: 

 «(ايضِّساٍ
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 سني اخربٙ. اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً سضٍٛ املؾك١ بتطٌٜٛ اإلَاّ ٭ٕ صد٬ّ ص٢ً َع َعاس، ثِ اْؿضر، ؾض٢ً ٚسزٙ اإلَاّ ٜطٌٝ،ؾًِ ٜٓهض عًٝ٘  -5

 اع ٚؾٛات صؾكت٘()ملا يف سيو َٔ اْؾػاٍ قًب٘ إسا اْتعض اؾُاع١، أٚ رخٌ ؾٝٗا، كاؾ١ عٝ خٛف ؾٛات ايضؾك١ يف ايغؿض -6

اـٛف َٔ َٛت قضٜب٘ ٖٚٛ غري ساعض َع٘، نإٔ ٜهٕٛ قضٜب٘ يف عٝام املٛت، ٚأسب إٔ ٜهٕٛ َع٘ ًٜكٓ٘ ايؾٗار٠ ٚمٛ سيو، ؾٝعشص برتى  -7

 اؾُاع١ ٭دٌ سيو

ٕٖ﴿طّ ايػضِٜ ٖٛ ٚاسز ي٘ ؾًٛؼ عٓز ٚاسز ٜٚطًبٗا، مسٛٙ غضِٜ، غضِٜ ٜعين ٬َ ٬َط١َ غضِٜ ي٘، ٫ٚ ؽ٤ٞ َع٘ ٜكغٝ٘ -8 َٗا ِإ َٕ َعَشاَب َّا َنا  ﴾َغَضا

 ص65: ايؿضقإط

 

 نٝـ ميهٔ اعار٠ اؾُاع١ ؾ٢ املغذز ايٛاسز ؟

يًضدٌ  إسا تأخض ايبعض عٔ سغٛص مجاع١ املغذز َع اإلَاّ ايضاتب، ٚؾاتتِٗ ايض٠٬، ؾٝضض إٔ ٜضًٛا مجاع١ ثا١ْٝ يف املغذز ْؿغ٘; يعُّٛ قٛي٘ 

ؾكاّ أسز ايكّٛ، ؾض٢ً َع ايضدٌ( ٖشا ريٌٝ ع٢ً إٔ دٛاط « َٔ ٜتضزم ع٢ً ٖشا ؾٝضًٞ َع٘؟»٤ ص٠٬ اؾُاع١: ايشٟ سغض إىل املغذز بعز اْتٗا

 ص٠٬ اؾُاع١ ايجا١ْٝ، اإلَاّ اْت٢ٗ ٚبعز سيو أت٢ مجاع١ َتأخض٠ ٜضًٛا مجاع١ أخض٣، ؾٝ٘ خ٬ف بني أٌٖ ايعًِ ٚايضادض أْ٘ هٛط.

 

 هتٛب١ ؟اسنض سهِ ايض٠٬ اسا اقُٝت ايض٠٬ امل

إسا أقُٝت ايض٠٬ ؾ٬ : »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٚسيو يكٍٛ ايٓيب  إسا ؽضع امل٪سٕ يف اإلقا١َ يض٠٬ ايؿضٜغ١، ؾ٬ هٛط ٭سز إٔ ٜبتز٨ ص٠٬ ْاؾ١ً

 «ص٠٬ إ٫ املهتٛب١

 

 اسنض َٔ اسل با٫َا١َ ؾ٢ ايض٠٬ ؟

َٔ ايضعٍٛ  ٖٝ ّٗ ايكّٛ أقض٩ِٖ يهتاب»ا٭سل باإلَا١َ ٚا٭ٚىل بٗا يف قٛي٘:  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً َب اهلل، ؾإٕ ناْٛا يف ايكضا٠٤ عٛا٤ ؾأعًُِٗ بايغ١ٓ،  ٜ٪

ًُِّا )ؾأٚىل ايٓاؼ ٚأسكِٗ باإلَا١َ ٜهٕٛ ع٢ً ايٓشٛ  ٜعين إع٬َا «(ؾإٕ ناْٛا يف ايغ١ٓ عٛا٤ ؾأقزَِٗ ٖذض٠، ؾإٕ ناْٛا يف اهلذض٠ عٛا٤ ؾأقزَِٗ ٔع

 ؾا٭صٌ يف اإلَا١َ ٖشا اؿزٜح. ايتايٞ:(

 ٠٤ ايكضإٓأدٛرِٖ قضا٠٤، ٖٚٛ ايشٟ ٜتكٔ قضا -1

 ثِ أ٭ؾك٘ ا٭عًِ بايغ١ٓ -2

 ثِ ا٭نرب عّٓا، إسا اعتٜٛا يف ا٭َٛص املاع١ٝ نًٗا، ُقزِّّ ا٭نرب عّٓا - -3

ٌَ يف أًٖ٘ ٫ٚ يف عًطاْ٘ ٫ٚ هًػ ع٢ً تهضَت٘ : »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٚصاسب ايبٝت أسل باإلَا١َ َٔ عٝؿ٘، يكٛي٘  -4 ٌُ ايضد ٖٔ ايضد َٖ ٪ٜ ٫

 «إ٫ بإسْ٘

ٌَ يف أًٖ٘ ٫ٚ يف عًطاْ٘: »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٙ ٚقٛي٘ ايغًطإ أسل باإلَا١َ َٔ غري -5 ٌُ ايضد ٖٔ ايضد َٖ ٪ٜ ٫» 

 

 اسنض َٔ ؼضّ اَاَت٘ ؾ٢ ايض٠٬  َٚٔ تهضٙ اَاَت٘ ؟

 «ئ ٜؿًض قّٛ ٚيٛا أَضِٖ اَضأ٠: »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً إَا١َ املضأ٠ بايضدٌ، يعُّٛ قٛي٘  -1

 ٝش١..  إَا١َ امُلِشٔزخ ؾإٕ مل ٜعًِ بشيو املإََٔٛٛ ست٢ اْكغت ايض٠٬، ؾض٬تِٗ صش2

ِٔ ٫ وغٔ ايؿاؼ3١ ََ  ٖٛٚ ،ِّ  .  إَا١َ اُ٭َ

 إَا١َ ايؿاعل ٚ املبتزع -4

 .ايعادظ عٔ ايضنٛع ٚايغذٛر ٚايكٝاّ ٚايكعٛر، ؾ٬ تضض إَاَت٘ ملٔ ٖٛ أقزص َٓ٘ ع٢ً ٖشٙ ا٭َٛص5

 

 اسنض َٛعع ا٫َاّ َٔ املأََٛني ؟

نإ إسا قاّ إىل ايض٠٬ تكزّ ٚقاّ أصشاب٘  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ناْٛا اثٓني ؾأنجض; ٭ْ٘  ايغ١ٓ تكٗزّ اإلَاّ ع٢ً املأََٛني، ؾٝكؿٕٛ خًـ اإلَاّ إسا

  عٓ٘صعٞ اهلل، ٚيكٍٛ أْػ « إٔ دابضّا ٚدباصّا ٚقؿا، أسزُٖا عٔ ميٝٓ٘ ٚاآلخض عٔ ٜغاصٙ ؾأخش بأٜزُٜٗا ست٢ أقاَُٗا خًؿ٘»خًؿ٘. ٚملغًِ ٚأبٞ راٚر: 

ٜٚكـ ايضدٌ ايٛاسز عٔ ميني « ْٚكّٛ خًؿ٘، ؾٝضًٞ بٓا اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ثِ ٜ٪ّ صعٍٛ اهلل »يف ايبٝت:  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ملا ص٢َّ بِٗ ايٓيب 

ؾضعٓا ؾٝ٘  أراص ابٔ عباؼ ٚدابضّا إىل ميٝٓ٘ ملا ٚقؿا عٔ ٜغاصٙ ٜٚضض ٚقٛف اإلَاّ ٚعط املأََٛني( اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً اإلَاّ قاسّٜا ي٘: )٭ْ٘ 

ؾعٌ(، يهٔ ٜهٕٛ  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً اهلل  )٭ٕ ابٔ َغعٛر ص٢ً بني عًك١ُ ٚا٭عٛر، ٚقاٍ: )ٖهشا صأٜت صعٍٛ طساّ ٚٚقـ اإلَاّ يف ْضـ تضض
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صؿؿت أْا : »صعٞ اهلل عٓ٘سيو َكٝزّا عاٍ ايغضٚص٠، ٜٚهٕٛ ا٭ؾغٌ: ٖٛ ايٛقٛف خًـ اإلَاّ. ٚتهٕٛ ايٓغا٤ خًـ صؿٛف ايضداٍ; ؿزٜح أْػ 

  «ٚايٝتِٝ ٚصا٤ٙ، ٚايعذٛط َٔ ٚصا٥ٓا

 

 اسنض َا ٜتشًُ٘ ا٫َاّ عٔ املأََٛني ؟

اهلل عًٝ٘ ص٢ً ٚيكٛي٘ «. ٚإسا قضأ ؾأْضتٛا»، ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعّا: سنضْاٖا قبٌ سيو ض١ٜٜتشٌُ اإلَاّ عٔ املأَّٛ ايكضا٠٤ يف ايض٠٬ اؾٗ

 ؾٝ٘ ؽ٤ٞ آخض ٜتشًُٗا اإلَاّ عٔ املأَّٛ. أَا يف ايغض١ٜ ؾإٕ اإلَاّ ٫ ٜتشٌُ قضا٠٤ ايؿاؼ١ عٔ املأَّٛ«. َٔ نإ ي٘ إَاّ ؾكضا٤ت٘ ي٘ قضا٠٤ : »ٚعًِ

 

 َا سهِ َغابك١ ا٫َاّ ؾ٢ ايض٠٬ ؟

أَّٛ َغابك١ إَاَ٘، ؾُٔ أسضّ قبٌ إَاَ٘ مل تٓعكز ص٬ت٘; ٭ٕ ؽضط٘ إٔ ٜأتٞ بٗا بعز إَاَ٘ ٚقز ؾات٘ ٚع٢ً املأَّٛ إٔ ٜؾضع يف أؾعاٍ ٫ هٛط يًُ

ؿُز، ٚإسا إمنا دعٌ اإلَاّ يٝ٪مت ب٘، ؾإسا نرب ؾهربٚا، ٚإسا صنع ؾاصنعٛا ٚإسا قاٍ: مسع اهلل ملٔ محزٙ ؾكٛيٛا: صبٓا ٚيو ا»ايض٠٬ بعز إَاَ٘; ؿزٜح: 

 «عذز ؾاعذزٚا

 

 اسنض بعض َٔ ا٫سهاّ املتعًك١ با٫َا١َ ٚاؾُاع١ ؟

)ؾٝكزّ أٚيٛ ايؿغٌ ٚايعكٌ أٚيٞ ا٭س٬ّ ٜعين ايبايػني ٚأٚيٞ اي٢ٗٓ ٜعين أصشاب ايعكٍٛ  اعتشباب قضب أٚيٞ ا٭س٬ّ ٚاي٢ٗٓ َٔ اإلَاّ( -1

٢ُٗٓٓ، ثِ ايشٜٔ ًِْٜٛٗ، ثِ ايشٜٔ ًِْٜٛٗيًٝين :  »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٚاؿًِ ٚا٭ْا٠ خًـ اإلَاّ ٚقضٜبّا َٓ٘، يكٛي٘   «.َٓهِ أٚيٛ ا٭س٬ّ ٚاي

: اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً اؿضظ ع٢ً ايضـ ا٭ٍٚ: ٜغتشب يًُأََٛني إٔ ٜتكزَٛا إىل ايضـ ا٭ٍٚ ٚوضصٛا عًٝ٘ ٚوشصٚا َٔ ايتأخض; يكٛي٘  -2 

يٛ ٜعًِ ايٓاؼ َا يف ايٓزا٤ : »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ، ٚقٛي٘ «تكزَٛا ؾأمتٛا بٞ، ٚيٝأمت بهِ َٔ بعزنِ، ٫ ٜظاٍ قّٛ ٜتأخضٕٚ ست٢ ٜ٪خضِٖ اهلل»

 «.ٚايضـ ا٭ٍٚ، ثِ مل هزٚا إ٫ إٔ ٜغتُٗٛا عًٝ٘ ٫عتُٗٛا

ٖٔ يف ايضؿٛف املتأخض٠، يكٛي٘  َُٜه خري صؿٛف ايضداٍ أٚهلا ٚؽضٖا آخضٖا، ٚخري صؿٛف ايٓغا٤ آخضٖا، : »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً أَا ايٓغا٤ ؾٝغتشب إٔ 

 «ٚؽضٖا أٚهلا

ز، ٚإمتاّ ايضـ ا٭ٍٚ ؾا٭ٍٚ: ٜغتشب يإلَاّ إٔ ٜأَض بتغ١ٜٛ ايضؿٛف ٚعز ايؿضز قبٌ ايزخٍٛ يف تغ١ٜٛ ايضؿٛف ٚايرتاظ ؾٝٗا، ٚعز ايؿض -3

قاٍ: أقُٝت ايض٠٬ ؾأقبٌ  ٚعٔ أْػ  «. عٛٚا صؿٛؾهِ ؾإٕ تغ١ٜٛ ايضؿٛف َٔ متاّ ايض٠٬ »سيو، ٚيكٛي٘:  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ايض٠٬، يؿعً٘ 

اهلل ص٢ً َٔ ايٓيب  خاص١ٝطبعّا ٖشٙ  «(ؾإْٞ أصانِ َٔ ٚصا٤ ظٗضٟ أقُٝٛا صؿٛؾهِ ٚتضاٗصٛا، »بٛدٗ٘ ؾكاٍ:  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً عًٝٓا صعٍٛ اهلل 

 ٫ هٛط ٭سز إٔ ٜكٍٛ ٖهشا يف ايض٠٬. عًٝ٘ ٚعًِ

ٜٚغتشب إمتاّ ايضـ ا٭ٍٚ ؾايشٟ ًٜٝ٘، ؾإسا نإ ْكط ؾًٝهٔ يف «نإ أسزْا ًٜظم َٓهب٘ امٓهب صاسب٘ ٚقزَ٘ بكزَ٘: »عٞ اهلل عٓ٘ص)ٚقاٍ أْػ  

ؾكًٓا: ٜا صعٍٛ اهلل، ٚنٝـ تضـ امل٥٬ه١ عٓز صبٗا؟ قاٍ: «  ٥ه١ عٓز صبٗا؟أ٫ تضؿُّٕٛ نُا تضـ امل٬: »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً آخض ايضؿٛف; يكٛي٘ 

 «.ٜتُٕٛ ايضؿٛف اُ٭ٍٚ، ٜٚرتاصٕٛ يف ايضـ»

صد٬ّ ٜضًٞ ٚسزٙ خًـ ايضـ، ؾأَضٙ إٔ ٜعٝز  ص٠٬ املٓؿضر خًـ ايضـ: ٫ تضض ص٠٬ ايضدٌ ٚسزٙ َٓؿضرّا خًـ ايضـ ٚصأ٣ صعٍٛ اهلل  -4

 ايض٠٬.

 

 عشاص ؟َٔ ِٖ اٌٖ ا٫

ع عِٓٗ، أٌٖ ا٭عشاص: ِٖ املضع٢ ٚاملغاؾضٕٚ ٚاـا٥ؿٕٛ ايشٜٔ ٫ ٜتُهٕٓٛ َٔ أرا٤ ايض٠٬، ع٢ً ايضؿ١ اييت ٜ٪رٜٗا غري املعشٚص، ؾكز خؿـ ايؾاص

ََا﴿ؾٝضًٕٛ سغب اعتطاعتِٗ. قاٍ اهلل تعاىل:  َٚ ٌَ ِِ َدَع ُِٝه ًَ ِٔ ٔؾٞ َع ِٔ ايزِّٜ ـُ اَي﴿: تعاىل ٚقاٍص. 78: اؿرط ﴾َسَضٍز َٔ ِّ ُ٘ َُٜه َّ َٗا ِإيَّا َِْؿّغا اي : ايبكض٠ط ﴾ُِٚعَع

َ٘ َؾاٖتُكٛا﴿: تعاىل ٚقاٍص. 286 ِِاِع ََا ايَّ  .ايتٝغري ُٚدز املؾك١ ُٚدزت ؾهًُاص. 16: ايتػابٔط ﴾َتَطِعُت

 

 اسنض نٝؿ١ٝ ص٠٬ املضٜض ؟

ٟٓ صؿ١ نإ، ٚيٛ نٝؿ١ٝ ص٠٬ املضٜض: ٚاملضٜض: ٖٛ ايشٟ اعتًت صش١ بزْ٘، عٛا٤ نإ سيو نًٝ ّا أٚ دظ٥ّٝا.ًٜٚظّ املضٜض إٔ ٜضًٞ املهتٛب١ قا٥ُّا ع٢ً أ

إسا أَضتهِ : »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ع٢ً ١٦ٖٝ ايضانع ملٔ بعٗضٙ َضض ٫ ٜغتطٝع إٔ ميز ظٗضٙ، أٚ َغتٓزّا إىل دزاص أٚ عُٛر أٚ ع٢ً عضا; يكٛي٘ 

صٌ قا٥ُّا، ؾإٕ مل »يعُضإ بٔ سضني:  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ; يكٛي٘ « بأَض ؾأتٛا َٓ٘ َا اعتطعتِ. ؾإٕ مل ٜغتطع ؾكاعزّا، ؾإٕ مل ٜغتطع ؾع٢ً دٓب٘

َ٘ َؾاٖتُكٛا﴿ؾإٕ عذظ عٔ سيو نً٘ ص٢ً ع٢ً سغب ساي٘ يكٛي٘ تعاىل: «. تغتطع ؾكاعزّا، ؾإٕ مل تغتطع ؾع٢ً دٓب ِِ ََا ايَّ  ٫ٚص. 16: ايتػابٔط ﴾اِعَتَطِعُت

ص٠٬ املضٜض ع٢ً سغب َا ٜغتطٝع، َضٜض  ع٢ً سيو َع اي١ٝٓ( يكزصت٘ ا٤;باإلمي َصَّاٖا يٛ ست٢ ثابتّا، عكً٘ راّ َا املضٜض عٔ ايض٠٬ تغكط
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ٜغتطٝع إٔ ٜغذز ، ًٜظَ٘ ايغذٛر ؾكط، ٜغتطٝع إٔ ٜضنع ٜٚغذز ٜبك٢ ًٜظَ٘ ايضنٛع ٚايغذٛر، ٫ ٜغتطٝع إٔ ٜغذز ٫ٚ ٜضنع ٫ٚ ٜكـ ٜضًٞ 

نٌ ٖشا ٫ تغكط ايض٠٬ عٔ املضٜض َطًكّا إ٫ إسا ؾكز عكً٘، إسا غاب عٔ دايغّا، إٕ مل ٜغتطع َطًكّا ص٢ً ْا٥ُا، إٕ مل ٜغتطع ص٢ً بضأع٘ إميا٤، 

)ٚهعٌ ايغذٛر أخؿض َٔ  اإلميا٤ ٜهٕٛ بايضأؼ )٧َٜٛٚ املضٜض املضًٞ دايغّا يف ايضنٛع ٚايغذٛر بضأع٘ إميا٤ّ(ايٛعٞ ٜعين ٚاسز يف غٝبٛب١.

 ايضنٛع، ؾإسا عذظ عٔ اإلميا٤ بضأع٘ أَٚأ بعٝٓ٘(

 

 ٠٬ املغاؾض ؟اسنض نٝؿ١ٝ ص

 ٚؾٝ٘ َغا٥ٌ:ص٠٬ املغاؾض ٚتؾتٌُ ع٢ً:أ٫ّٚ: قضض ايض٠٬ ايضباع١ٝ، 

املؾضٚع١ٝ ن١ًُ عا١َ تؾتٌُ املغتشب  يف سهِ ايكضض:٫ خ٬ف بني أٌٖ ايعًِ يف َؾضٚع١ٝ قضض ايض٠٬ ايضباع١ٝ يًُغاؾض( املغأي١ ا٭ٚىل:

ِِ َِٚإَسا﴿)ٚريٌٝ سيو: ايكضإٓ ٚايغ١ٓ ٚاإلمجاع، أَا ايكضإٓ: ؾكٛي٘ تعاىل: ادب ٚتؾتٌُ ع٢ً ايٛادب ٚايضادض إٔ قضض ايض٠٬ َغتشب ٚيٝػ بٛ  َعَضِبُت

َِٝػ اِيَأِصِض ٔؾٞ ًَ ِِ َؾ ُِٝه ًَ َٓاْح َع ِٕ ُد َٔ َتِكُضُضٚا َأ ِٕ ايٖضًَا٠ٔ َٔ ِِ ِإ ِٕ ٔخِؿُت ُِ َأ َُٓه َٔ َِٜؿٔت  ص.101: ايٓغا٤ط ﴾َنَؿُضٚا ائَّشٜ

صزق١ تضٖزم اهلل بٗا »ملا ع٦ٌ عٔ ايكضض ٚقز أَٔ ايٓاؼ:  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٛف ٚغريٙ، ؾكز قاٍ ايٓيب يف ايغؿض يف ساٍ اـ ٚايكضض دا٥ظ

 ٜضر. اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً أَٔ ايٓاؼ ٜعين صر يف اآل١ٜ ايٓيب  «(عًٝهِ، ؾاقبًٛا صزقت٘

يف ايغؿض  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً إْٞ صشبت صعٍٛ اهلل »ٚخًؿا٤ٙ راَٚٛا عًٝ٘. ؾعٔ ابٔ عُض صعٞ اهلل عُٓٗا قاٍ:  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً )ٚ٭ٕ ايٓيب 

. ٚص٣ٚ أمحز صعٞ اهلل عُٓٗاثِ سنض عُض ٚعجُإ «. عتني ست٢ قبغ٘ اهلل، ٚصشبت أبا بهض ؾًِ ٜظر ع٢ً صنعتني ست٢ قبغ٘ اهلل...ؾًِ ٜظر ع٢ً صن

 «.إٕ اهلل وب إٔ ُت٪ت٢ صخض٘، نُا ٜهضٙ إٔ ت٪ت٢ َعضٝت٘»عٔ ابٔ عُض َضؾٛعّا: 

. ٚع٢ً ٖشا: ؾاحملاؾع١ ع٢ً ٖشٙ ايغ١ٓ ٚا٭خش بٗشٙ ايضخض١ ؾايكضض َٔ ا٭َٛص املع١ًَٛ َٔ ايزٜٔ بايغضٚص٠، ٚقز أمجعت عًٝ٘ ا٭١َ ٚأَا اإلمجاع:

ٚأصشاب٘ ع٢ً ٖشٙ ايغ١ٓ، ٚإٔ  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً أٚىل ٚأؾغٌ َٔ تضنٗا، بٌ نضٙ بعض أٌٖ ايعًِ اإلمتاّ يف ايغؿض; ٚسيو يؾز٠ َزا١َٚ ايٓيب 

 سيو نإ ٖزٜ٘ املغتُض ايزا٥ِ

 

 اسنض ايض٠٬ ايت٢ هٛط ؾٝٗا ايكضض ؟

اهلل ص٢ً يؿعً٘ ، يكضض ٖٞ ايض٠٬ ايضباع١ٝ، ٖٚٞ ص٠٬ ايعٗض ٚايعضض ٚايعؾا٤، ٫ٚ تكضض ص٠٬ ايضبض ٫ٚ املػضب إمجاعّاايض٠٬ اييت هٛط ؾٝٗا ا

ؾضض اهلل ايض٠٬ ع٢ً يغإ ْبٝهِ يف اؿغض أصبعّا، ٚيف ايغؿض »ٚأصشاب٘ َٔ بعزٙ، ٚيكٍٛ عبز اهلل بٔ عباؼ صعٞ اهلل عُٓٗا:   عًٝ٘ ٚعًِ

 ر٠.ع٢ً إٔ ايضباع١ٝ ٖٞ املكضٛ «صنعتني...

 

 َا ٖٛ سز ايكضض يف ايغؿض ؟ اسنض ايغؿض ايشٟ تكضض ؾٝ٘ ايض٠٬ ْٚٛع٘ ؟

ًٛ َرتّا. ٖٚٞ سز ايغؿض ايشٟ تكضض ؾٝ٘ ايض٠٬ عت١ عؾض ؾضعدّا تكضٜبّا، ٖٚٞ أصبع١ ُبُضر، ٚبا٭َٝاٍ مثا١ْٝ ٚأصبعٕٛ ٬َّٝ، ٖٚٛ َا ٜكاصب مثاْني نٝ

َّٜٛا ٚي١ًٝ عؿضّاٚنإ ابٔ عباؼ ٚابٔ عُض  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ا٭قزاّ. ٚمس٢ ايٓيب َٜٛإ قاصزإ يف طَٔ َعتزٍ بغري ا٭ثكاٍ ٚربٝب 

ٚأَا ْٛع٘: ؾٗٛ ايغؿض املباح نايغؿض يًتذاص٠ ٚايٓظ١ٖ، ٚايغؿض ايٛادب; نايغؿض يًشر ٖٚٞ عت١ عؾض ؾضعدا،  ٜكضضإ ٜٚؿطضإ يف أصبع١ بضر

١ يف اؿر، ٚع٢ً ٖشا ؾايغؿض احملضّ ٫ هٛط ؾٝ٘ ايكضض، ع٢ً صأٟ نجري َٔ ٚاؾٗار، ٚايغؿض املغٕٓٛ املغتشب; نايغؿض يًظٜاص٠، ٚايغؿض يًُض٠ ايجاْٝ

 .ايعًُا٤

 

 ٌٖ ٜكضض َٔ ٣ْٛ ا٫قا١َ ؟

٣ْٛ اإلقا١َ املطًك١  َٔ ٣ْٛ اإلقا١َ وتاز إىل تؿضٌٝ، ٚبٝإ سيو: أْ٘ إٕ ٣ْٛ اإلقا١َ املطًك١ مل ٜكضض; ٫ْعزاّ ايغبب املبٝض يًكضض يف سك٘( 

سزر ٖٓا أصبع١ أٜاّ ٖٚشا قٍٛ اإلَاّ  نشيو إٕ ٣ْٛ اإلقا١َ أنجض َٔ أصبع١ أٜاّ(ٕ ٚا٫عتٝطإ ٜعين عظٍ ْٚكٌ إىل بًز آخض  )اييت ٖٞ ا٫عتٝطا

)ٚظٔ أيَّا تٓكغٞ إ٫ بعز  ممهٔ ٜكِٝ أنجض َٔ أصبع١ أٜاّ ؿاد١ أٚ أقاّ ؿاد١أمحز ٚقٍٛ اإلَاّ َايو ٚقٍٛ اإلَاّ ايؾاؾعٞ أْٗا ؼزر بأصبع١ أٜاّ )

 ٭صبع١ا

 

 اسنض اؿا٫ت اييت هب ع٢ً املغاؾض ؾٝٗا إمتاّ ايض٠٬؟

، ٚيكٍٛ ابٔ عباؼ صعٞ اهلل عُٓٗا ملا ع٦ٌ عٔ «إمنا دعٌ اإلَاّ يٝ٪مت ب٘: »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً إسا ا٥تِ املغاؾض امكِٝ: ؾًٝظَ٘ اإلمتاّ يكٛي٘  -1

١ٖٓ أبٞ ايكاعِ )»اإلمتاّ خًـ املكِٝ:   .« اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً تًو ُع
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ؾإْ٘  -نإٔ ٜهٕٛ يف املطاص ٚمٛٙ-ٌ ٖٛ َغاؾض أٚ َكِٝ ؾإسا رخٌ يف ايض٠٬ خًـ إَاّ ٫ٚ ٜزصٟ أٖٛ َغاؾض أّ َكِٝ إسا ا٥تِ امٔ ٜؾو ؾٝ٘ ٖ -2

 ٭ٕ ايكضض ٫بز ي٘ َٔ ١ْٝ داط١َ، أَا َع ايرترر ؾإْ٘ ٜتِ. ًٜظَ٘ اإلمتاّ

َٔ ْاّ عٔ ص٠٬ أٚ ْغٝٗا : »ظَ٘ إٔ ٜضًٝٗا تا١َ; يكٛي٘ ٖٓا ًٜ «َٔ ْاّ عٔ ص٠٬ أٚ ْغٝٗا ؾًٝضًٝٗا إسا سنضٖا» إسا سنض ص٠٬ سغض يف ايغؿض -3

 ٜعين: ٜضًٝٗا نُا ٖٞ; ٚ٭ٕ ٖشٙ ايض٠٬ يظَت٘ تا١َ ؾٝذب عًٝ٘ قغا٩ٖا تا١َ« ؾًٝضًٗا إسا سنضٖا

 إسا أسضّ املغاؾض بض٠٬ ًٜظَ٘ إمتاَٗا ؾؿغزت ٚأعارٖا نإٔ ٜضًٞ املغاؾض خًـ َكِٝ ؾًٝظَ٘ يف ٖشٙ اؿاي١ اإلمتاّ -4

 أٚ عٌُ سا ٣ْٛ املغاؾض اإلقا١َ املطًك١ أٚ ا٫عتٝطإ: إسا ٣ْٛ املغاؾض اإلقا١َ املطًك١ يف ايبًز ايشٟ عاؾض إيٝ٘ رٕٚ إٔ ٜكٝز سيو بظَٔ َعنيإ -5

َعني ٜٓتٗٞ، أٚ  َعني، ٚنشيو إسا ٣ْٛ اؽاس ٖشٙ ايبًز ٚطّٓا ي٘، ؾإْ٘ ًٜظَ٘ إمتاّ ايض٠٬; ٭ْ٘ قز اْكطع سهِ ايغؿض يف سك٘. ؾإسا قٝز ايغؿض بظَٔ

 عٌُ ٜٓكغٞ، ؾإْ٘ َغاؾض ٜكضض ايض٠٬

 
 اسنض َؾضٚع١ٝ اؾُع بني ايض٬تني، َٔ ٜباح ي٘ اؾُع بني ايض٬تني؟ٚ اسنض ا٭عشاص اييت تبٝض اؾُع؟

إٔ »ؿزٜح َعاس: يعؾا٤ ٜعين ايعٗض ٚايعضض ٚسزُٖا ٚاملػضب ٚا ايشٟ تكضض ؾٝ٘ ايض٠٬ اؾُع بني ايعٗض ٚايعضض، ٚاملػضب ٚايعؾا٤( ٜباح بايغؿض

َأٖخَض ايعٗض ست٢ هُعٗا إىل ايعضض ٜضًُٝٗا مجٝعّا، ٚإسا اصؼٌ بعز «»نإ يف غظ٠ٚ تبٛى إسا اصؼٌ قبٌ طٜؼ ايؾُػ اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ايٓيب 

ِٝ َضٜض ًٜشك٘ ٚعٛا٤ أنإ عا٥ضّا أّ ،ٜٚباح اؾُع ملك« . طٜؼ ايؾُػ ص٢ً ايعٗض ٚايعضض مجٝعّا ثِ عاص. ٚنإ ٜؿعٌ َجٌ سيو يف املػضب ٚايعؾا٤

ٚيف « بني ايعٗض ٚايعضض ٚاملػضب ٚايعؾا٤ باملز١ٜٓ َٔ غري خٛف ٫ٚ َطض اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً مجع صعٍٛ اهلل »برتن٘ َؾك١; يكٍٛ ابٔ عباؼ: 

: )أَض املغتشاع١ باؾُع بني ايض٬تني(. ٚا٫عتشاع١ ْٛع َٔ اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ؾًِ ٜبل إ٫ عشص املضض، ٚ٭ْ٘ « َٔ غري خٛف ٫ٚ عؿض»صٚا١ٜ 

ََٖت٘»ٔ عباؼ يف اؿزٜح املاعٞ: مَل ؾعٌ سيو؟ قاٍ: املضض، ٚقز قٌٝ ٫ب ُٜشِضَز أ ؾُت٢ ؿل اإلْغإ َؾك١ ٚسضز برتى اؾُع داط ي٘ « . نٞ ٫ 

 اؾُع، َضٜغّا نإ أٚ َعشٚصّا بػري املضض، إٕ نإ َعشٚصّا بػري َضض َكُّٝا نإ أٚ َغاؾضّا.

ٚيهٔ املطضايػظٜض ايشٟ ٜبٌ  «َٚٔ غري خٛف ٫ٚ َطض َٚٔ غري خٛف ٫ٚ عؿضَٔ غري عؿض ٫ٚ َطض »املطض ايهجري ٭ٕ سزٜح ابٔ عباؼ  -1

 ايجٝاب ًٜٚشل املهًـ بغبب٘ َؾك١.

 ايٛسٌ ٚايطني، ٚسيو إسا نإ ٜؾل ع٢ً ايٓاؼ بغبب٘ املؾٞ-2

 َعٗا. ايضٜض ايؾزٜز٠ ايباصر٠ اييت ؽضز عٔ ايعار٠، ٚغري سيو َٔ ا٭عشاص اييت ًٜشل باملهًـ َؾك١ إسا تضى اؾُع -3

 

 اسنض سز اؾُع املؾضٚع؟

ض َٚا ٚسٓز اؾُع املؾضٚع ٖٛ اؾُع بني ص٠٬ ايعٗض ٚايعضض، ٚاملػضب ٚايعؾا٤ بايٓغب١ يًُغاؾض َٚٔ يف سهُ٘، ٚنشا اؾُع يف اؿغض بغبب املط

جُإ صعٞ اهلل عِٓٗ، ٚ٭ٕ ايع١ً َٔ يف سهُ٘، ؾٝذٛط بني ايعؾا٤ٜٔ ٚايعٗضٜٔ ؿزٜح ابٔ عباؼ املاعٞ قبٌ قًٌٝ، ٚقز ؾعً٘ أبٛ بهض ٚعُض ٚع

 اؾُع بني ايعؾا٤ٜٔ ٚدٛر املؾك١، ٖٚٞ يف ايعٗضٜٔ أٜغّا

 

 سهِ ص٠٬ اؾُع١ ٚريٌٝ سيو ؟

َٗا َٜا﴿اؾُع١ ؾضض عني ع٢ً ايضداٍ، يكٛي٘ عبشاْ٘:  ٜٗ َٔ َأ ُٓٛا ائَّشٜ ََ َٟ ِإَسا آ ِٔ ٔيًٖضًَا٠ٔ ُْٛٔر َٔ ِّ ِٛ َُُع١ٔ َٜ ِٛا اِيُذ ٘ٔ ٔسِنِض ِإَي٢ َؾاِعَع َّ َِٝع ََٚسُصٚا اي ص. 9: اؾُع١ط ﴾اِيَب

َِٚرعِٗ اؾُعات، أٚ يٝدتُٔ : »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٚقٛي٘ «. صٚاح اؾُع١ ٚادب ع٢ً نٌ قتًِ: »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً  ٚيكٛي٘ يٝٓتٗني أقٛاّ عٔ 

 «.اهلل ع٢ً قًٛبِٗ، ثِ يٝهْٛٔ َٔ ايػاؾًني

 
 ع٢ً َٔ ػب ص٠٬ اؾُع١؟ٚٚقتٗا؟

اقٌ، قارص ع٢ً إتٝاْٗا، َكِٝ، ؾ٬ ػب ع٢ً: عبز ممًٛى أٚ اَضأ٠ أٚ صيب أٚ فٕٓٛ أٚ َضٜض أٚ َغاؾض ػب اؾُع١ ع٢ً نٌ َغًِ سنض سض بايؼ ع

ٚأَا املغاؾض ؾ٬ تًظَ٘ «. اؾُع١ سل ٚادب ع٢ً نٌ َغًِ يف مجاع١، إ٫ أصبع١ عبز ممًٛى أٚ اَضأ٠ أٚ صيب أٚ َضٜض: »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً يكٛي٘ 

 قز ٚاؾل ّٜٛ عضؾ١ يف سذت٘ مجع١مل ٜهٔ ٜضًٝٗا يف أعؿاصٙ، ٚ اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً اؾُع١; ٭ٕ ايٓيب 

اهلل عًٝ٘ ص٢ً إٔ ايٓيب » صعٞ اهلل عٓ٘ٚقت اؾُع١ ٖٛ ٚقت ايعٗض، َٔ بعز ايظٚاٍ إىل إٔ ٜضري ظٌ ايؾ٤ٞ نطٛي٘; ؿزٜح أْػ بٔ َايو  

 صٚاٙ ايبداصٟ «(نإ ٜضًٞ اؾُع١ سني متٌٝ ايؾُػ ٚعًِ

 

 اسنض عٓٔ اـطب١ ؟
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نإ إسا خطب  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٠٫ٛ أَٛص املغًُني بايض٬ح ٚايتٛؾٝل ٭ْ٘ ٜٚغٔ ايزعا٤ يًُغًُني اما ؾٝ٘ ص٬ح رِٜٓٗ ٚرْٝاِٖ، َع ايزعا٤ ي

َٔ ايٓاؼ َٖ  ّٜٛ اؾُع١ رعا، ٚأؽاص بأصبع٘، َٚأ

ُّا ََٚتَضُنَٛى﴿يكٛي٘ تعاىل:  )ٚإٔ ىطب قا٥ُّا(ٜضؾع صٛت٘ يٝغُع ايٓاؼ ٚإٔ ٜت٫ُٖٛا َع ايض٠٬ ٚاسز ٜٚضؾع صٛت٘ بُٗا سغب ايطاق١(  ﴾َقا٥ٔ

ىطب قا٥ُّا ثِ هًػ ثِ ٜكّٛ ؾٝدطب، ؾُٔ سزثو أْ٘ ىطب دايغّا  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً نإ صعٍٛ اهلل : »ٔ مسض٠ ٚقاٍ دابض اب ص11: اؾُع١ط

 )نإ ىطب ع٢ً َٓربٙ(. ٖٚٛ َضتؿع اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ؾكز نشب ٚإٔ ٜهٕٛ ع٢ً َٓرب أٚ َهإ َضتؿع ٭ْ٘ 

 اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً نإ ايٓيب » عُٓٗا: ٚ٭ٕ سيو أبًؼ يف اإلع٬ّ، ٚأبًؼ يف ايٛعغ ٚإٔ هًػ بني اـطبتني ق٬ًّٝ; يكٍٛ ابٔ عُض صعٞ اهلل

ىطب  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً نإ ايٓيب  ٜٚغٔ قضض اـطبتني، ٚايجا١ْٝ أقضض َٔ ا٭ٚىل(«. ىطب خطبتني ٖٚٛ قا٥ِ ٜؿضٌ بُٝٓٗا ظًٛؼ

١ْٖٓ َٔ ؾكٗ٘، ؾأطًٝٛا ايض٠٬، ٚاقضضٚا اـطب١»)ؿزٜح عُاص  اـطبتني بكزص عٛص٠ "م"  ٦ََٔ ١َ. ٚامل١ٓ٦: ايع٬« إٕ طٍٛ ص٠٬ ايضدٌ ٚقضض خطبت٘ 

إسا صعز املٓرب عًِ(.  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً : )نإ صعٍٛ اهلل اهلل عٓ٘صعٞ  –ٜٚغٔ إٔ ٜغًِ اـطٝب ع٢ً املأََٛني إسا أقبٌ عًِٝٗ يكٍٛ دابض 

هًػ إسا صعز املٓرب ست٢ ٜؿضؽ  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً نإ ايٓيب »ٜٚغٔ إٔ هًػ ع٢ً املٓرب إىل ؾضاؽ امل٪سٕ ،يكٍٛ ابٔ عُض صعٞ اهلل عُٓٗا: 

ناْت  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً عض٢ يف ٜزٙ ٚصرت بعض ا٭ري١ ع٢ً إٔ ايٓيب  ـطٝب ع٢ً عضا ٚمٖٛا(ٜٚغٔ إٔ ٜعتُز ا«. امل٪سٕ ثِ ٜكّٛ ؾٝدطب

)ٜٚغٔ يًدطٝب إٔ ٜكضز تًكا٤ ٚدٗ٘ يؿعً٘ ي٘ عض٢ أٚ قٛؼ ٜغتٓز عًٝ٘ ٖٚٛ ىطب، بعض أٌٖ ايعًِ قايٛا ٜهؿٞ أْ٘ ٜغع ٜزٙ ع٢ً صَا١ْ املٓرب 

 سيو اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً 

 

 اسنض َا وضّ ؾعً٘ ؾ٢ ص٠٬ اؾُع١ ؟

سزٜح قاٍ ابٔ سذض  «َٔ تهًِ ّٜٛ اؾُع١ ٚاإلَاّ ىطب ؾٗٛ ناؿُاص وٌُ أعؿاصّا...»: اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً َاّ ىطب; يكٛي٘ وضّ ايه٬ّ ٚاإل

أٟ: تهًُت بايًػٛ، ٖٚٛ ايه٬ّ ايباطٌ املضرٚر. «(إسا قًت يضاسبو أْضت ٚاإلَاّ ىطب ؾكز َيَػٛت: »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً إعٓارٙ ٫ بأؼ ب٘ )ٚيكٛي٘ 

ؾؿٝ٘ أس١ٜ يًُضًني، ٚإؽػاٍ هلِ « ادًػ ؾكز آسٜت»يضدٌ صآٙ ٜتدط٢ ايضقاب:  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ي٘ ٚوضّ ؽطٞ صقاب ايٓاؼ أثٓا٤ اـطب١ يكٛ

اهلل عًٝ٘ ص٢ً عٔ مساع اـطب١، أَا اإلَاّ ؾ٬ بأؼ بتدطٝ٘ ايضقاب إٕ مل ميهٓ٘ ايٛصٍٛ إىل َهاْ٘ إ٫ بشيو ٜٚهضٙ ايتؿضٜل بني اثٓني يكٛي٘ 

 ب ي٘... ُغؿض ي٘ َا بٝٓ٘ ٚبني اؾُع١ ا٭خض٣َٔ اغتغٌ ّٜٛ اؾُع١... ثِ صاح ؾًِ ٜؿضم بني اثٓني ؾض٢َّ َا نت»: ٚعًِ

 

  مب تزصى اؾُع١ ؟

 ٚإٕ أرصى أقٌ َٔ صنع١ ص٢ً ظٗضّا.«. َٔ أرصى َٔ اؾُع١ صنع١ ؾكز أرصى ايض٠٬»تزصى اؾُع١ بإرصاى صنع١ َع اإلَاّ; ؾعٔ أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعّا: 

 

 اسنض نٝؿ١ٝ ص٠٬ اؾُع١ ؟

َٔ عٓت٘، ٚقز أمجع أٌٖ ايعًِ ع٢ً سيو. ٜٚغٔ إٔ  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً نإ ٜؿعٌ سيو، ٚؾعً٘  كضا٠٤; ٭ْ٘ ص٠٬ اؾُع١ صنعتإ هٗض ؾُٝٗا باي

٠ ايػاؽ١ٝ; ٜكضأ يف ايضنع١ ا٭ٚىل بغٛص٠ اؾُع١ بعز ايؿاؼ١، ٚيف ايجا١ْٝ بغٛص٠ املٓاؾكٕٛ، أٚ ٜكضأ يف ا٭ٚىل بغٛص٠ ا٭ع٢ً، ٚيف ايجا١ْٝ بغٛص

 .اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً يؿعً٘ 

 

 اسنض عٓٔ ص٠٬ اؾُع١ ؟

َٔ »قاٍ:   اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً إٔ صعٍٛ اهلل  -صعٞ اهلل عٓ٘  -ٔ ايتبهري إىل ايض٠٬ يًشضٍٛ ع٢ً ا٭دض ايهبري; ؾؿٞ سزٜح أبٞ ٖضٜض٠ ٜغ -1

صاح يف ايغاع١ اغتغٌ ّٜٛ اؾُع١ غغٌ اؾٓاب١، ثِ صاح يف ايغاع١ ا٭ٚىل، ؾهأمنا َقٖضب بز١ْ، َٚٔ صاح يف ايغاع١ ايجا١ْٝ ؾهأمنا َقٖضب بكض٠، َٚٔ 

اإلَاّ منا َقٖضب نبؾّا أقضٕ، َٚٔ صاح يف ايغاع١ ايضابع١ ؾهأمنا َقٖضب رداد١، َٚٔ صاح يف ايغاع١ اـاَغ١ ؾهأمنا َقٖضب بٝغ١، ؾإسا خضز ايجايج١ ؾهأ

ٌَ ّٜٛ اؾُع١ ٚاغتغٌ، َٚبهَّض ٚابتهض، نإ ي٘ بهٌ خط٠ٛ ىطٖٛا أدض ع١ٓ صٝاَٗ»ٚقاٍ أٜغّا:  سغضت امل٥٬ه١، ٜغتُعٕٛ ايشنض  ا ٚقٝاَٗأَ َغٖغ

َٔ اغتغٌ ّٜٛ اؾُع١ غغٌ اؾٓاب١ ٜٚٓبػٞ اؿضظ عًٝ٘ ٚعزّ تضن٘، ٚغاص١ »ٜٚغٔ ا٫غتغاٍ يف َٜٛٗا; ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ املاعٞ:  -2

ِٔ ََ ٛدٛب٘ ٚيعٌ ايكٍٛ ب«. غغٌ اؾُع١ ٚادب ع٢ً نٌ قتًِ»َضؾٛعّا:  أٚدب٘; ؿزٜح أبٞ ععٝز اـزصٟ  ٭صشاب ايضٚا٥ض ايهض١ٜٗ. َٚٔ ايعًُا٤ 

 أق٣ٛ ٚأسٛط، ٚأْ٘ ٫ ٜغكط إ٫ يعشص

ا٥ض ٜٚغٔ ايتطٝب ٚايتٓعـ، ٚإطاي١ َا ٜٓبػٞ إطايت٘ َٔ اؾغِ; نتكًِٝ ا٭ظاؾض ٚغريٙ ٚايتٓعـ أَض طا٥ز ع٢ً ا٫غتغاٍ، ٜٚهٕٛ سيو بكطع ايضٚ -3

اإلبط، ٚتكًِٝ ا٭ظاؾض، ٚسـ ايؾاصب، َع ايتطٝب ؿزٜح ايهض١ٜٗ ٚأعبابٗا، نايؾعٛص اييت أَض ايؾاصع بإطايتٗا، ٚا٭ظاؾض، ٜٚغٔ سًل ايعا١ْ، ْٚتـ 

 «. أٚ ميػ َٔ طٝب بٝت٘ «٫ ٜػتغٌ صدٌ ّٜٛ اؾُع١، ٜٚتطٗض َا اعتطاع َٔ طٗض، ٜٚزٖٔ َٔ رٖٓ٘»َضؾٛعّا:  عًُإ  
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اب املغذز، ؾكاٍ: ٜا صعٍٛ اهلل إٔ عُض بٔ اـطاب صأ٣ س١ً عريا٤ عٓز ب»ٜٚغٔ ي٘ إٔ ًٜبػ أسغٔ ايجٝاب; ؿزٜح ابٔ عُض صعٞ اهلل عُٓٗا:  -4

ع٢ً يبػ أسغٔ ايجٝاب يًذُع١ ؾكاٍ: )باب:  -صمح٘ اهلل-ؾكز اعتزٍ ب٘ ايبداصٟ «. يٛ اؽرتٜت ٖشٙ، ؾًبغتٗا ّٜٛ اؾُع١، ٚيًٛؾز إسا قزَٛا عًٝو

يًذُع١ ٚيكٛي٘ يعُض ع٢ً أصٌ ايتذٌُ  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ًٜبػ أسغٔ َا هز(. قاٍ اؿاؾغ ابٔ سذض: "ٚٚد٘ ا٫عتز٫ٍ ب٘: َٔ د١ٗ تكضٜضٙ 

َٓٔت٘ أٟ: ثٛب خزَت٘ ٚؽػً٘.: »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً  ِٗ َٔ  َا ع٢ً أسزنِ يٛ اؽرت٣ ثٛبني يّٝٛ اؾُع١ ع٣ٛ ثٛبٞ 

ٖٞ ّٜٛ اؾُع١: »; يكٛي٘ اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٜٚغٔ يف َٜٛٗا ٚيًٝتٗا اإلنجاص َٔ ايض٠٬ ع٢ً ايٓيب  -6  «أنجضٚا َٔ ايض٠٬ عً

َٔ : »ع٢ً سيو. ٚيف َٜٛٗا بغٛص٠ ايهٗـ يكٛي٘ اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ملٛاظبت٘ ٜٚغٔ إٔ ٜكضأ يف ؾذضٖا يف ايض٠٬ بغٛصتٞ ايغذز٠، ٚاإلْغإ;  -7

سزٜح صشش٘  «(قضأ عٛص٠ ايهٗـ ّٜٛ اؾُع١ عطع ي٘ ْٛص َٔ ؼت قزَ٘ إىل عٓإ ايغُا٤ ٜغ٤ٞ ب٘ ّٜٛ ايكٝا١َ، ُٚغؿض ي٘ َا بني اؾُعتني

عٛص٠ ايغذز٠ ٚاإلْغإ َغتشب يإلْغإ إٔ ٜزاّٚ عًٝٗا ععـ ٖشا اؿزٜح، باملٓاعب١ قضا٠٤  -سؿع٘ اهلل عظ ٚدٌ-ا٭يباْٞ يهٔ ايؾٝذ اؿٜٛين 

ٛص٠ نًٗا أٚ ٜرتنٗا نًٗا، ؾٝ٘ بعض ايٓاؼ ٜأخش َٔ عٛص٠ ايغذز٠ َٛعع ايغذز٠ ث٬خ آٜات قبًٗا ٚث٬خ آٜات بعزٖا ٜٚهتؿٞ بشيو، املكضٛر َٔ ع

١َ ٚأسٛاٍ امل٪َٓني يف اؾ١ٓ ٚنشيو عٛص٠ اإلْغإ ٭ٕ ّٜٛ ايغذز٠ يٝػ ايغذز٠ إمنا ايغٛص٠ ْؿغٗا تشنض اإلْغإ بّٝٛ ايكٝا١َ َٚآي٘ ّٜٛ ايكٝا

 اؾُع١ ّٜٛ ؾاعٌ ٚتكاّ ؾٝ٘ ايكٝا١َ ٜٚشنض اإلْغإ ؾٝ٘ باؾ١ٓ ٚايٓاص ؾٗشا عٛص٠ َٓاعب١ هلشا املٛقـ

 ببشيو، ٜٚٛدظ ؾُٝٗا إسا نإ اإلَاّ ىط اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٜٚغٔ ملٔ رخٌ املغذز ّٜٛ اؾُع١ أ٫ هًػ ست٢ ٜضًٞ صنعتني; ٭َضٙ  -7) 

إٕ يف اؾُع١ يغاع١ ٫ ٜٛاؾكٗا عبز َغًِ ٖٚٛ قا٥ِ ٜضًٞ، : »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً يكٛي٘ ) ٜٚغٔ إٔ ٜهجض َٔ ايزعا٤، ٜٚتشض٣ عاع١ اإلداب١ -8

 «(.ٜغأٍ اهلل ؽ٦ّٝا، إ٫ أعطاٙ إٜاٙ

 

 اسنض سهِ ص٠٬ اـٛف ٚريٌٝ َؾضٚعتٗا ٚؽضٚطٗا ؟

ِٕ ﴿ا٠ ٚاحملاصبني، يكٛي٘ تعاىل: : ص٠٬ اـٛف تؾضع يف نٌ قتاٍ َباح، نكتاٍ ايهؿاص ٚايبػسهُٗا-1 ِِ ِإ ُِ َإٔ ٔخِؿُت َُٓه َٔ َِٜؿٔت ص 101: ايٓغا٤ط ﴾ َنَؿُضٚا ائَّشٜ

آرَّٝا -ٜٚزخٌ يف ايعزٚ نٌ عزٚ  َباسّا اهلضب نإ إٕ عزٚ، َٔ اهلضب أٚ ايعزٚ، ٖذّٛ َٔ اـٛف عٓز ؾتؾضع(.قتاي٘ هٛط ممٔ ايباقٞ عًٝ٘ ٚقٝػ

 ٢ ْؿغ٘ َٓ٘، نايضا٥ٌ ايشٟ ٜضٜز أًٖ٘ أٚ َاي٘ ٚايػضِٜ ايعامل ٚغري سيومما ىاف اإلْغإ عً -أٚ عبعّا

َِٓت َِٚإَسا﴿ايهتاب ٚايغ١ٓ ٚاإلمجاع، أَا ايهتاب: ؾكٛي٘ تعاىل: ريٌٝ َؾضٚعٝتٗا:-2 ِِ ُن ِٗ َُِت ٔؾٝ ُِ َؾَأَق ُٗ ِِ ايٖضًَا٠َ َي ًَِتُك َِٝأُخُشٚا  َؾ َِٚي َََعَو   ِِ ُٗ ِٓ َٔ َطا٥َٔؿ١ْ 

ِِ َؾِإ ُٗ ًَٔشَت َِٝأُخُشٚا ٔسَأِع َِٚي َََعَو  َُٝضُّٛا  ًِ َُٜضُّٛا َؾ  ِِ َِٚيَتِأٔت َطا٥َٔؿ١ْ ُأِخَض٣ َي  ِِ ََٚصا٥ُٔه  ِٔ َٔ ُْٛا  َُٝهٛ ًِ َِِسا َعَذُزٚا َؾ ُٗ ًَٔشَت ََٚأِع  ِِ ُٖ ص. ٚص٬ٖا صعٍٛ 102طايٓغا٤:  ﴾ِشَص

 ٚأمجع ايضشاب١ ع٢ً ؾعًٗا( اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً اهلل 

 بؾضطني: ؽضٚطٗا: ٚتؾضع ص٠٬ اـٛف:ؽضٚط ص٠٬ اـٛف-3

 إٔ ٜهٕٛ ايعزٚ ممٔ وٌ قتاي٘ نكتاٍ ايهؿاص، ٚايبػا٠، ٚاحملاصبني. ايؾضط ا٭ٍٚ:

ُٜداف ٖذَٛ٘ ع٢ً املغًُني ساٍ ايض٠٬ايؾضط ايجاْٞ  : إٔ 

 اسنض سهِ ص٠٬ ايعٝزٜٔ ٚريٌٝ سيو ٚؽضٚطٗا ؟

باقني، ٚإسا تضنت َٔ ايهٌ أثِ اؾُٝع; ٭ْٗا َٔ ؽعا٥ض اإلع٬ّ ، ٚريٌٝ سيو:ص٠٬ ايعٝز ؾضض نؿا١ٜ، إسا قاّ بٗا ايبعض عكط اإلثِ عٔ ايسهُٗا-1

ٖٝض  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً راّٚ عًٝٗا، ٚنشيو أصشاب٘ َٔ بعزٙ. ٚقز أَض ايٓيب  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٚ٭ْ٘ ايعاٖض٠  بٗا ست٢ ايٓغا٤، إ٫ أْ٘ أَض اُؿ

ٍٗ ع٢ً أُٖٝتٗا، ٚععِٝ ؾغًٗا; ٭ْ٘ إسا أَض بٗا ايٓغا٤ َع أْٗٔ يغٔ َباعتظاٍ املض٢ً  ٔ أٌٖ ا٫دتُاع ؾايضداٍ َٔ باب أٚىل. َٚٔ أٌٖ ٖٚشا مما ٜز

ِّٟ نْٛٗا ؾضض عني َُٜك  ِٔ ََ  .ايعًِ 

َٚٔ أِٖ ؽضٚطٗا: رخٍٛ ايٛقت، ٚٚدٛر ايعزر املعترب، ٚا٫عتٝطإ. ؾ٬ ػٛط قبٌ ٚقتٗا، ٫ٚ ػٛط يف أقٌ َٔ ث٬ث١ أؽداظ، :ؽضٚط ص٠٬ ايعٝز-2

 .٫ٚ ػب ع٢ً املغاؾض غري املغتٛطٔ

 

 عع ايت٢ تض٢ً ؾٝٗا ٚٚقتٗا ؟اسنض املٛا

ٚايكضز َٔ  «ىضز يف ايؿطض ٚا٭عش٢ إىل املض٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً نإ ايٓيب »; ؿزٜح أبٞ ععٝز: ٜغٔ إٔ تض٢ً يف ايضشضا٤ خاصز ايبٓٝإ-1

ِٔ عشص ناملطض ٚايضٜض ايؾزٜز٠، ٚمٛ سيو -ٚاهلل أعًِ-سيو  َٔ  ..إظٗاص ٖشٙ ايؾعري٠، ٚإبضاطٖا. ٚهٛط ص٬تٗا يف املغذز اؾاَع، 

ٚخًؿا٤ٙ ناْٛا ٜضًْٛٗا بعز اصتؿاع ايؾُػ، ٚ٭ٕ  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٭ْ٘  :نض٠٬ ايغش٢ بعز اصتؿاع ايؾُػ قزص صَض إىل ٚقت ايظٚاٍ،ٚٚقتٗا-2

، ٚ٭ٕ ايٓاؼ يف ساد١ إىل  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً َا قبٌ اصتؿاع ايؾُػ ٚقت ْٗٞ. ٜٚغٔ تعذٌٝ ا٭عش٢ يف أٍٚ ٚقتٗا، ٚتأخري ايؿطض; يؿعً٘ 

 . ساد١ إىل اَتزار ٚقت ص٠٬ ايؿطض يٝتغع ٭را٤ طنا٠ ايؿطضتعذٌٝ ا٭عش٢ يشبض ا٭عاسٞ، ِٖٚ يف
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 اسنض صؿت١ ص٠٬ ايعٝزٜٔ َٚا ٜكضأ ؾٝٗا َٚٛعع اـطب١ ؟

.ٜهبِّض «ص٠٬ ايؿطض ٚا٭عش٢ صنعتإ صنعتإ، متاّ غري قضض ع٢ً يغإ ْبٝهِ. ٚقز خاب َٔ اؾرت٣»: صنعتإ قبٌ اـطب١ يكٍٛ عُض: ٚصؿتٗا-1

ايتهبري »٠ اإلسضاّ ٚا٫عتؿتاح، ٚقبٌ ايتعٛس عتّا،ٚيف ايجا١ْٝ قبٌ ايكضا٠٤ مخغّا، غري تهبري٠ ايكٝاّ ؿزٜح عا٥ؾ١ َضؾٛعّا: يف ا٭ٚىل بعز تهبري

 يف ايؿطض ٚا٭عش٢ يف ا٭ٚىل عبع تهبريات، ٚيف ايجا١ْٝ مخػ تهبريات ع٣ٛ تهبريتٞ ايضنٛع.

 «ع ايتهبرينإ ٜضؾع ٜزٜ٘ َ» اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٜٚضؾع ٜزٜ٘ َع نٌ تهبري٠; ٭ٕ ايٓيب 

اهلل ص٢ً نإ »ٜٚكضأ ايؿاؼ١، ٚيف ا٭ٚىل بغبض اعِ صبو ا٭ع٢ً. ٚيف ايجا١ْٝ بايػاؽ١ٝ يكٍٛ مسض٠:  ثِ ٜكضأ بعز ا٫عتعاس٠ دٗضّا بػري خ٬ف-2

َِ َعبِِّض﴿ٜكضأ يف ايعٝزٜٔ  عًٝ٘ ٚعًِ ٌِ﴿ٚ ﴾اِيَأِع٢ًَ َصبَِّو اِع ١َٔٝ َسٔزُٜح َأَتاَى َٖ  م﴿ٚىل ب  أْ٘ نإ ٜكضأ يف ا٭ اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً  عٓ٘ ٚصٖض ،﴾اِيَػأؽ

ِٕ َُٔذٝٔز َٚاِيُكِضآ َِْؾٖل ايٖغاَع١ُ اِقَتَضَبٔت﴿ايجا١ْٝ  ٚيف ﴾اِي َُُض َٚا ؾرياع٢ اإلتٝإ بٗشا َض٠، ٖٚشا َض٠، ع٬ُّ بايغ١ٓ، َع َضاعا٠ ظضٚف املضًني،  ،«﴾ اِيَك

 .ؾٝأخشِٖ با٭صؾل

ٚأبٛ بهض  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً نإ ايٓيب »اهلل عُٓٗا: َٛعع اـطب١:َٛعع اـطب١ يف ص٠٬ ايعٝز بعز ايض٠٬; يكٍٛ ابٔ عُض صعٞ -3

خطب خطب١ يًضداٍ، ثِ أخش أْػ ٚسٖب إىل ايٓغا٤ ٚععٗٔ  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٚعُضخطب١ ايعٝز ع٢ً ايضادض: أْٗا ٚاسز٠ ؾكط; ٭ٕ ايٓيب 

خطب خطبتني، إمنا ايضداٍ مسعٛا خطب١، ٚايٓغا٤ مسعٛا خطب١، ؾايعًُا٤ املعاصضٜٔ قايٛا:  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً باـطب١، بٗشا ٜهٕٛ ايٓيب 

ْات اآلٕ تغُع ايضداٍ ٚايٓغا٤، ؾٝهؿِٝٗ خطب١، ٜٚعضض ايٓغا٤ ؾٝٗا، ايغ١ٓ إٔ هعٌ دظ٤ خاظ بايٓغا٤ يف اـطب١، ٜععِٗ يف ايعٝز، يف املٝهضؾٛ

ؾأْػ بٔ َايو ٚعع ثٛبّا ؾادتُع ؾٝ٘ « تضزقٔ َٔ َايهٔ، إْٞ صأٜتهٔ أنجض أٌٖ ايٓاص » ٚعغ ؾٝ٘ ايٓغا٤ قاٍ:  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ايعٝز ايشٟ ايٓيب 

 «. ٜضًٕٛ ايعٝزٜٔ قبٌ اـطب١َٔ اؿًٞ ايهجري

 

 اسنض عٓٔ ص٠٬ ايعٝزٜٔ ؟

ؼ ٜغٔ إٔ ت٪ر٣ ص٠٬ ايعٝز يف َهإ باصط ٚٚاعع، خاصز ايبًز، هتُع ؾٝ٘ املغًُٕٛ إلظٗاص ٖشٙ ايؾعري٠، ٚإسا صًٝت يف املغذز يعشص ؾ٬ بأ-1

 بشيو.

 ز ايه٬ّ ع٢ً ٚقتٗا.ٜٚغٔ تكزِٜ ص٠٬ ا٭عش٢ ٚتأخري ص٠٬ ايؿطض، نُا تكٖزّ بٝإ سيو عٓ-2

، ؾهإ ٫ ىضز ّٜٛ ايؿطض ست٢ ٜؿطض ع٢ً متضات ٜأنًٗٔ ٚإٔ ٜأنٌ قبٌ اـضٚز يض٠٬ ايؿطض متضات، ٚأ٫ ٜطعِ ّٜٛ ايٓشض ست٢ ٜضًٞ، يؿعً٘ _3

 .ٚتضّا. ٫ٚ ٜطعِ ّٜٛ ايٓشض ست٢ ٜضًٞ 

 يزْٛ َٔ اإلَاّ، ٚؼضٌ ي٘ ؾغ١ًٝ اْتعاص ايض٠٬.ٜٚغٔ ايتبهري يف اـضٚز يض٠٬ ايعٝز بعز ص٠٬ ايضبض َاؽّٝا يٝتُهٔ َٔ ا-4

 ٜٚغٔ إٔ ٜتذٌُ املغًِ، ٜٚػتغٌ، ًٜٚبػ أسغٔ ايجٝاب، ٜٚتطٝب.-5

ٜٚغٔ إٔ ىطب يف ص٠٬ ايعٝز غطب١ داَع١ ؽا١ًَ ؾُٝع أَٛص ايزٜٔ، ٚوجِٗ ع٢ً طنا٠ ايؿطض، ٜٚبني هلِ َا ىضدٕٛ، ٜٚضغبِٗ يف -6

، ؾكز أت٢ ايٓغا٤ بعز ؾضاغ٘  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٕٛ يًٓغا٤ ؾٝٗا ْضٝب; ٭ْٗٔ يف ساد١ يشيو ٚاقتزا٤ بايٓيب ا٭عش١ٝ، ٜٚبني هلِ أسهاَٗا، ٚته

ُٖٔ. ٚتهٕٛ بعز ايض٠٬ نُا عبل. ََٚسنَض  َٔ ايض٠٬ ٚاـطب١ ؾٛععٗٔ 

ًُٛا﴿ٜٚغٔ نجض٠ ايشنض بايتهبري ٚايتًٌٗٝ يكٛي٘ تعاىل: -7 ُٔ َ٘ َٚٔيُتَهبُِّضٚا اِئعٖز٠َ َٚٔيُتِه َّ ِِ ََا َع٢ًَ اي َََٕٚيَع ََٖزاُن ِِ َتِؾُهُضٚ ص، ٚهٗض ب٘ 185طايبكض٠:  ﴾َُّه

ُٜٔغٗض ب٘ ايٓغا٤( ٚا٭ؾغٌ يف ص٬ ايعٝز خضٛصّا يف ايعؾض٠ ا٭ٍٚ إٔ أصشاب احمل٬ت ٜؾػًٛا َهربات  ايضداٍ يف ايبٝٛت ٚاملغادز ٚا٭عٛام، ٚ

 ايضٛت بايتهبري، ست٢ ٜغُع ايٓاؼ ايتهبري، ٜٚتشنضٚا را٥ُّا ايتهبري.

إسا نإ ّٜٛ  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً نإ ايٓيب »: صعٞ اهلل عٓ٘كايؿ١ ايطضٜل ؾٝشٖب إىل ايعٝز َٔ طضٜل، ٜٚضدع َٔ طضٜل آخض; ؿزٜح دابض -8

 .«عٝز خايـ ايطضٜل

يٝؾٗز ي٘ ايطضٜكإ مجٝعّا٫ٚ بأؼ  ٚقٌٝ يف اؿه١ُ َٔ سيو: يٝؾٗز ي٘ ايطضٜكإ مجٝعّا، ٚقٌٝ: إلظٗاص ؽعري٠ اإلع٬ّ ؾُٝٗا، ٚقٌٝ غري سيو

 ٚاظٗاص ايبؾاؽ١ َع ايت١٦ٓٗ

 

 اسنض تعضٜـ ٚسهِ ٚعبب ص٠٬ ا٫عتغكا٤ ؟

: ا٫عتغكا٤ ٖٛ طًب ايغكٞ َٔ اهلل تعاىل عٓز ساد١ ايعبار إيٝ٘، ع٢ً صؿ١ كضٛص١; ٚسيو إسا أدزبت ا٭صض، ٚقشط املطض; ٭ْ٘ ٫ تعضٜؿٗا-1

 ٜغكٞ ٫ٚ ٜٓظٍ ايػٝح إ٫ اهلل ٚسزٙ.

ٜغتغكٞ ؾتٖٛد٘ إىل ايكب١ً، ٜزعٛ  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً خضز صعٍٛ اهلل »َ٪نز٠; يكٍٛ عبز اهلل بٔ طٜز: سهِ ص٠٬ ا٫عتغكا٤ أْٗا ع١ٓ  سهُٗا:-2

ٍٖٛ صرا٤ٙ، ٚص٢ً صنعتني، دٗض ؾُٝٗا بايكضا٠٤  «.َٚس

 نإ ٜؿعًٗا يشيو اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ايكشط، ٖٚٛ امباؼ املطض; ٭ٕ ايٓيب عببٗا:-3
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 اسنض ٚقت ٚنٝؿ١ٝ ص٠٬ ا٫عتغتكا٤ ؟ٚاـضٚز ايٝٗا ؟ٚاـطب١ ؾٝٗا؟

. ؾٝغتشب ؾعًٗا «صنعتني نُا ٜضًٞ يف ايعٝزٜٔ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ايٓيب »يكٍٛ ابٔ عباؼ: .ت ص٠٬ ا٫عتغكا٤ ٚصؿتٗا نض٠٬ ايعٝزٚق-1

ا. يف املض٢ً، نض٠٬ ايعٝز، ٚتض٢ً صنعتني، ٚهٗض بايكضا٠٤ ؾُٝٗا نض٠٬ ايعٝز، ٚتهٕٛ قبٌ اـطب١، ٚنشيو يف عزر ايتهبريات َٚا ٜكضأ ؾٝٗ

صؿ١ ناْت، ؾٝزعٛ اإلْغإ، ٜٚغتغكٞ يف ص٬ت٘ إسا عذز، ٜٚغتغكٞ اإلَاّ ع٢ً املٓرب يف ص٠٬ اؾُع١، ؾكز اعتغك٢  ٚهٛط ا٫عتغكا٤ ع٢ً أٟ

 .ع٢ً املٓرب ّٜٛ اؾُع١ اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ايٓيب 

باغض ايت ٚتضى ايتباغض ٚايتؾاسٔ اـضٚز إيٝٗا:إسا أصار اإلَاّ اـضٚز هلا ٚعغ ايٓاؼ، ٚأَضِٖ بايتٛب١، ٚاـضٚز َٔ املعامل، ٚتضى -2

ِٛ﴿ٚايتؾاسٔ; ٭ْ٘ عبب يف َٓع اـري َٔ اهلل عبشاْ٘، ٚ٭ٕ املعاصٞ عبب ايكشط ٚايتك٣ٛ عبب ايربنات. قاٍ تعاىل:  ٕٖ ََٚي ٌَ َأ ِٖ ُٓٛا اِيُكَض٣ َأ ََ  آ

ِٛا َٓا َٚاٖتَك ِِ َيَؿَتِش ِٗ ِٝ ًَ َٔ َبَضَنإت َع َُا٤ٔ َٔ ِٔ َٚاِيَأِصِض ايٖغ ِِ َنٖشُبٛا ََٚئه ُٖ َْا َٕٔب َؾَأَخِش َِٜهٔغُبٛ ُْٛا   ص.96طا٭عضاف:  ﴾َُا َنا

ََِضٜعّا، عاد٬ّ غري »اـطب١ ؾٝٗا:ٜغٔ إٔ ىطب اإلَاّ يف ص٠٬ ا٫عتغكا٤ غطب١ ٚاسز٠ بعز ايض٠٬ ٚقٛي٘:  -3 ََِض٦ّٜا  ايًِٗ أعكٓا غٝجّا َػٝجّا، 

يؿكضا٤، أْظٍ عًٝٓا ايػٝح، ٚادعٌ َا أْظيت يٓا ق٠ٛ ايًِٗ أْت اهلل ٫ إي٘ إ٫ أْت، أْت ايػين ٚمٔ ا»: اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٚقٛي٘ «آدٌ، ْاؾعّا غري عاص

 .; ٭ٕ سيو َٔ أعباب اإلداب١ اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٜٚهجض َٔ ايض٠٬ ع٢ً ايٓيب  «ٚب٬غّا إىل سني

 

 اسنض عٓٔ ص٠٬ ا٫عتغكا٤ ؟

ٍِّ صرا٤ٙ اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً إٔ ٜهجض َٔ ايزعا٤ املأثٛص عٔ ايٓيب -1  يف سيو، ٜٚغتكبٌ ايكب١ً يف آخض ايزعا٤، ٚو

ٍِّ صرا٤ٙ ؾٝذعٌ ايُٝني ع٢ً ايؾُاٍ ٚايؾُاٍ ع٢ً ايُٝني، ٚنشيو َا ؽاب٘ ايضرا٤ نايعبا٠٤ ٚمٖٛا. ؾكز ٜٚغتكبٌ ايكبً-2  ١ يف آخض ايزعا٤، ٚو

ٍٖٛ صرا٤ٙ. ٚقٌٝ: اؿه١ُ َٔ ؼٌٜٛ ايضرا٤ ايتؿا٩ٍ بتشٌٜٛ  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ثبت إٔ ايٓيب  ٍٖٛ إىل ايٓاؼ ظٗضٙ، ٚاعتكبٌ ايكب١ً ٜزعٛ، ثِ س َس

  اؿاٍ عُا ٖٞ عًٝ٘

 ٜٚغٔ إٔ ىضز إىل ص٠٬ ا٫عتغكا٤ مجٝع املغًُني، ست٢ ايٓغا٤ ٚايضبٝإ.-3

 .ي٬عتغكا٤ َتشي٬ّ، َتٛاععّا، َتدؾعّا، َتغضعّا اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٜغٔ اـضٚز إيٝٗا غغٛع، ٚخؾٛع، ٚتشيٌ، ؾكز خضز ايٓيب -4

. ٚايعضاب: «عضاب ٚاآلناّ ٚبطٕٛ ا٭ٚر١ٜ َٚٓابت ايؾذضايًِٗ سٛايٝٓا ٫ٚ عًٝٓا، ايًِٗ ع٢ً اي»ٚإسا نجض املطض، ٚخٝـ َٔ ايغضص، ٜغٔ إٔ ٜكٍٛ: _5

ٌٓ، ٖٚٛ َا ادتُع َٔ اؿذاص٠ يف َهإ ٚاسز  .اؾباٍ ايضػاص. ٚاآلناّ: مجع َأَن١ُ، ٖٚٞ ايت

 

 اسنض تعضٜـ ٚسهِ ٚريٌٝ ص٠٬ ايهغٛف َٚا اؿه١ُ َٓٗا ؟

ِّضٜٔ  ايهغٛف:-1 ٖٓ سيو ؽٜٛؿّا يعبارٙ  تار، ٚايهغٛف ٚاـغٛف امع٢ٓ ٚاسز ٚوزخ اهلل بغبب غري َع -ايؾُػ ٚايكُض-ٖٛ امذاب ع٤ٛ أسز اي

ِّف اهلل : »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ست٢ ٜضدعٛا إيٝ٘ عبشاْ٘، نُا قاٍ  َُٜد إٕ ايؾُػ ٚايكُض آٜتإ َٔ آٜات اهلل ٫ ٜٓهغؿإ ملٛت أسز ٫ٚ ؿٝات٘، ٚإمنا 

 «.بُٗا عبارٙ

َُٚسهٞ عٔ أبٞ سٓٝؿ١، ٚأدضاٖا َايو فض٣ اؾُع١،  :ٚص٠٬ ايهغٛف ٚادب١ ع٢ً َا صضحسهِ ص٠٬ ايهغٛف ٚريًٝٗا -2 ب٘ أبٛ عٛا١ْ يف صشٝش٘، 

٣ٖٛ ابٔ ايكِٝ صمح٘ اهلل ايكٍٛ بٛدٛبٗا، ٚأٜزٙ ايؾٝذ ابٔ عجُٝني; ٚسيو ٭ٕ ايٓيب  أَض بٗا، ٚخضز ؾظعّا إيٝٗا، ٚأخرب أْٗا  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً َٚق

 ؽٜٛـ يًعبار.

 

 اسنض نٝؿ١ٝ ص٠٬ ايهغٛف َٚا ٜكضأ ؾٝٗا ٚٚقتٗا؟

ايؿاؼ١، ٚعٛص٠ ط١ًٜٛ،ثِ ٜضنع ط٬ّٜٛ ثِ ٜضنع ط٬ّٜٛ، ثِ ٜضؾع، ؾٝغُع، ٚوُز ٫ٚ  -ي٬ّٝ ناْت أٚ ْٗاصّا-صنعتإ. ٜكضأ يف ا٭ٚىل دٗضّا  نٝؿٝتٗا:-1

ْٚٗا يف نٌ َا ٜغذز. بٌ ٜكضأ ايؿاؼ١ ٚعٛص٠ ط١ًٜٛ رٕٚ ا٭ٚىل،ثِ ٜضنع، ثِ ٜضؾع، ثِ ٜغذز عذزتني طًٜٛتني، ثِ ٜض٢ً ايجا١ْٝ نا٭ٚىل، يهٔ ر

يف ّٜٛ ؽزٜز اؿض، ؾض٢ً بأصشاب٘، ؾأطاٍ ايكٝاّ،  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً نغؿت ايؾُػ ع٢ً عٗز صعٍٛ اهلل »ٜؿعٌ، ثِ ٜتؾٗز ٜٚغًِ.يكٍٛ دابض: 

ثِ صنع ؾأطاٍ، ثِ صؾع ؾأطاٍ، ثِ صنع ؾأطاٍ، ثِ عذز عذزتني، ثِ قاّ، ؾضٓع مٛ سيو، ؾهاْت أصبع صنعات  -َٔ طٍٛ ايكٝاّ  -ست٢ دعًٛا ىضٕٚ، 

اص; أصبع عذزات ٜٚغٔ إٔ ٜعغ اإلَاّ ايٓاؼ بعز ص٠٬ ايهغٛف ٚوشِّصِٖ َٔ ايػؿ١ً ٚا٫غرتاص بايزْٝا ٜٚأَضِٖ باإلنجاص َٔ ايزعا٤ ٚا٫عتػؿٚ

إٕ ايؾُػ ٚايكُض آٜتإ َٔ آٜات اهلل ٫ ٜٓهغؿإ ملٛت أسز ٫ٚ ؿٝات٘، ؾإسا »، ؾكز خطب ايٓاؼ بعز ايض٠٬ ٚقاٍ:  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً يؿعٌ ايٓيب 

 «.ؾارعٛا اهلل َٚنبِّضٚا، ٚصًٛا ٚتضزقٛا صأٜتِ سيو

ٍٖ «. ؾضًٛا ٚارعٛا ست٢ ٜهؾـ َا بهِ: »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ؾإسا اْتٗت ايض٠٬ قبٌ ا٫ل٤٬ ؾ٬ تعار، بٌ ٜشنض اهلل، ٜٚهجض َٔ رعا٥٘; يكٛي٘  ؾز

َِ َٔ ايض٠٬ قبٌ ا٫ل٤٬ تؾاغٌ بايزعا٤. ٚإسا مت ا٫ل٤٬ ٖٚٛ يف ايض٠٬ أمتٗا خؿٝ َّ ِٕ َع  ؿ١، ٫ٚ ٜكطعٗا.ع٢ً أْ٘ إ
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 اسنض سهِ غغٌ املٝت ٚنٝؿٝت٘ ؟

اهلل عًٝ٘ ص٢ً ٚقٛي٘ «. اغغًٛٙ اما٤ ٚعزص»يف احملضّ ايشٟ ٚقضت٘ ْاقت٘:  ب٘، نُا يف قٛي٘  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً غغٌ املٝت ٚادب; ٭َضٙ  سهُ٘:-1

 ٖٚٛ ؾضض نؿا١ٜ إمجاعّا.«. اغغًٓٗا ث٬ثّا، أٚ مخغّا، أٚ عبعّا»يف ابٓت٘ طٜٓب صعٞ اهلل عٓٗا:  ٚعًِ

ٌ: ٜٓبػٞ إٔ ىتاص يتػغٌٝ املٛت٢ َٔ ٖٛ ثك١ عزٍ عاصف بأسهاّ ايػغٌ، ٜٚكزّ يف ايتػغٌٝ ايٛصٞ .ثِ ا٭قضب ؾا٭قضب، نا٭ب :ايػغ نٝؿ١ٝ-2

ٚاسز َٔ  ٚاؾز ٚا٫بٔ إسا ناْٛا عاصؾني بأسهاّ ايػغٌ، ٚإ٫ قزّ غريِٖ ممٔ ٖٛ عامل بشيو. ٚايضدٌ ٜػغً٘ ايضداٍ، ٚاملضأ٠ تػغًٗا ايٓغا٤، ٚيهٌ

تػغٌٝ اآلخض ؾايضدٌ ٜػغٌ طٚدت٘ ٚاملضأ٠ تػغٌ طٚد٘ ٚيهٌ َٔ ايضداٍ ٚايٓغا٤ تػغٌٝ ا٭طؿاٍ رٕٚ عٔ ايغابع٫ٚ١ هٛط يًُغًِ صد٬ّ ايظٚدني 

ٝت ػغٌ ب٘ املنإ أٚ اَضأ٠ تػغٌٝ ايهاؾض، ٫ٚ محٌ دٓاطت٘ ٫ٚ تهؿٝٓ٘، ٫ٚ ايض٠٬ عًٝ٘، ٚيٛ نإ قضٜبّا نا٭ب ٚا٭ّ.ٜٚؾرتط إٔ ٜهٕٛ املا٤ ايشٟ ٜ

ِٔ ٫ ع٬ق١ ي٘ بتػغٌٝ املٝت ََ  طٗٛصّا َباسّا، ٚإٔ ٜػغٌ يف َهإ َغتٛص، ٫ٚ ٜٓبػٞ سغٛص 

 
 اسنض َٔ ٜتٛىل ايػغٌ ؟

َٔ  ا٭ؾغٌ إٔ ٜتٛىل غغٌ املٝت َٔ ٖٛ أعضف بغ١ٓ ايػغٌ َٔ ايجكات ؾا٭ٚىل إٔ ٜتٛىل ٖشا ا٭َض َٔ ي٘ خربٙ يف ٖشا ا٭َض.٫ٚ عُٝا إسا نإ

ٍٞ اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٕ ايشٜٔ تٛيٛا غغً٘ أًٖ٘ ٚأقاصب٘، ٭ ٚغريٙ، ٚأٚىل ايٓاؼ بػغً٘ ٚصٝ٘ ايشٟ أٚص٢ إٔ  صعٞ اهلل عٓ٘ ناْٛا َٔ أًٖ٘ نعً

سيو ٜػغً٘، ثِ أبٛٙ ثِ دزٙ، ثِ ا٭قضب ؾا٭قضب َٔ عضبات٘، ثِ سٚٚ أصساَ٘.ٚهب إٔ ٜتٛىل غغٌ ايشنض ايضداٍ، ٚا٭ْج٢ ايٓغا٤، ٜٚغتج٢ٓ َٔ 

اهلل عًٝ٘ ص٢ً يٛ نٓت اعتكبًت َٔ أَضٟ َا اعتزبضت َا غغٌ ايٓيب »زٜح عا٥ؾ١ صعٞ اهلل عٓٗا: ايظٚدإ ؾإْ٘ يهٌ ٚاسز َُٓٗا غغٌ اآلخض، ؿ

 «.غري ْغا٥٘ ٚعًِ

صعٞ ، ٚغغًت أمسا٤ بٓت عُٝػ طٚدٗا أبا بهض ايضزٜل «يٛ َتِّ قبًٞ يػغًتو ٚنؿٓتو»يعا٥ؾ١ صعٞ اهلل عٓٗا:  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٚقاٍ ايٓيب 

ٌٖ عًِٝٗأَض بكت٢ً أسز إٔ ٜزؾٓٛا » اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً .٫ٚ ٜػغٌ ؽٗٝز املعضن١; ٭ٕ ايٓيب اهلل عٓ٘  «.يف ثٝابِٗ، ٚمل ٜػغًٛا، ٚمل ٜض

 
 اسنض سهِ ايتهؿني ٚنٝؿٝت٘ ؟

: يف احملضّ ايشٟ ٚقغت٘ صاسًت٘ ٚنؿٓٛٙ يف ثٛبني ٚايٛادب عرت مجٝع ايبزٕ، ؾإٕ مل ٜٛدز إ٫ ثٛب اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٚتهؿٝٓ٘ ٚادب يكٛي٘ 

اهلل ص٢ً ؾأَضْا ايٓيب   قض١ تهؿني َضعب بٔ عُري ، يكٍٛ خباب يف«قضري ٫ ٜهؿٞ ؾُٝع ايبزٕ غط٢ صأع٘ ٚدعٌ ع٢ً صدًٝ٘ ؽ٤ٞ َٔ اإلطخض

ٜٚهٕٛ « ٫ٚ ؽُضٚا صأع٘: »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٫ٚ ٜػط٢ صأؼ احملضّ ايشنض; يكٛي٘ إٔ ْػطٞ صأع٘ ٚإٔ لعٌ ع٢ً صدًٝ٘ َٔ اإلطخض  عًٝ٘ ٚعًِ

يضدٌ يف ث٬خ يؿا٥ـ سيو بجٛب ٫ ٜضـ ايبؾض٠ عاتضّا، ٚهب إٔ ٜهٕٛ َٔ ًَبٛؼ َجً٘; ٭ْ٘ ٫ إدشاف ع٢ً املٝت ٫ٚ ع٢ً ٚصثت٘. ٚايغ١ٓ تهؿني ا

غض، بٝض َٔ قطٔ، تبغط ع٢ً بعغٗا، ٜٚٛعع عًٝٗا َغتًكّٝا، ثِ ٜضر طضف ايعًٝا َٔ اؾاْب ا٭ٜغض ع٢ً ؽك٘ ا٭مئ، ثِ طضؾٗا ا٭مئ ع٢ً ا٭ٜ

 ٚيكٍٛ عا٥ؾ١ سيو أثبت يًهؿٔ.ثِ ايجا١ْٝ، ثِ ايجايج١، ثِ هعٌ ايظا٥ز عٓز صأع٘ ثِ ٜعكز، ؾًٛ نإ ايظا٥ز أنجض ُدعٌ عٓز قزَٝ٘ نشيو ٜٚعكز، ؾإٕ 

اهلل ص٢ً يف ث٬خ أثٛاب بٝض ُعُشٛي١ٝ دزر ميا١ْٝ، يٝػ ؾٝٗا قُٝط ٫ٚ عُا١َ، أرصز ؾٝٗا إرصادّا( يكٛي٘  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً )نؿٔ صعٍٛ اهلل 

ٚا٭ْج٢ تهؿٔ َٔ مخغ١ أثٛاب َٔ قطٔ إطاص ٚمخاص ٚقُٝط «ايبغٛا َٔ ثٝابهِ ايبٝاض، ؾإْٗا َٔ خري ثٝابهِ، ٚنؿٓٛا ؾٝٗا َٛتانِ: »عًٝ٘ ٚعًِ

 ؿاؾتني ٚايضيب يف ثٛب ٚاسز، ٜٚباح يف ث٬ث١، ٚايضػري٠ يف قُٝط ٚيؿاؾتني.ٚي

 
 اسنض سهِ ايض٠٬ ع٢ً املٝت ٚايزيٌٝ ع٢ً سيو ؟

 ايض٠٬ ع٢ً املٝت ؾضض نؿا١ٜ، إسا ؾعًٗا ايبعض عكط اإلثِ عٔ ايباقني.

إٕ أخّا يهِ قز َات، »يٓذاؽٞ: ّٜٛ َٛت ا اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٚقٛي٘ « َصًُّٛا ع٢ً صاسبهِ»ؾُٝٔ َات ٚعًٝ٘ رٜٔ:  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً قٛي٘  ٚريًٝٗا:

 «.ؾكَٛٛا، ؾَضًُّٛا عًٝ٘

 
 اسنض ؽضٚط ايض٠٬ ع٢ً املٝت ٚاصناْٗا ٚعٓٓٗا ؟

: اي١ٝٓ، ٚايتهًٝـ، ٚاعتكباٍ ايكب١ً، ٚعرت ايعٛص٠، ٚادتٓاب ايٓذاع١; ٭ْٗا َٔ ايضًٛات، ٚسغٛص املٝت بني ٜزٟ املضًٞ إٕ نإ ؽضٚطٗا ناآلتٞ -1

 ٚاملض٢ًَّ عًٝ٘، ٚطٗاصتُٗا ٚيٛ برتاب يعشص.بايبًز، ٚإع٬ّ املضًٞ 

 ْؿػ ؽضٚط ايض٠٬ ايعار١ٜ ٖٞ ْؿػ ؽضٚط ايض٠٬، ص٠٬ اؾٓاط٠.

ِٔ قارص يف ؾضعٗا; ٭ْٗا ص٠٬ ٚدب ايكٝاّ ؾٝٗا ناملؿضٚع١.  أصناْٗا: -2 َٔ  ٚأصناْٗا ناآلتٞ:ايكٝاّ 

 .)أ( ايكٝاّ
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 «.ٞ أصبعّاَنٖبض ع٢ً ايٓذاؽ اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٭ٕ ايٓيب »)ب(ايتهبريات ا٭صبع.  

 «.٫ ص٠٬ ملٔ مل ٜكضأ بأّ ايكضإٓ»)د (قضا٠٤ ايؿاؼ١ يعُّٛ سزٜح: 

 .اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً )ر(: ٚايض٠٬ ع٢ً ايٓيبِّ 

 «.إسا صًٝتِ ع٢ً املٝت ؾأخًضٛا ي٘ ايزعا٤: »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ( ٚايزعا٤ يًُٝت; يكٛي٘  )ٖ

 «.ٚؼًًٝٗا ايتغًِٝ»)ٚ(: ايغ٬ّ يعُّٛ سزٜح  

َُٜكزِّّ صنّٓا   ع٢ً اآلخض.)ٟ( ٚايرتتٝب بني ا٭صنإ ؾ٬ 

 َٚٔ عٓٓٗا: صؾع ايٝزٜٔ َع نٌ تهبري٠ ٚا٫عتعاس٠ قبٌ ايكضا٠٤، ٚإٔ ٜزعٛ يٓؿغ٘ ٚيًُغًُني، ٚاإلعضاص بايكضا٠٤. عٓٓٗا: -3

 
 اسنض ٚقت ايض٠٬ ع٢ً املٝت ٚؾغًٗا ٚنٝؿٝتٗا ؟

 ٛؽ خرب ٚؾات٘ إٕ نإ غا٥بّا.ٚقتٗا: ٚقت ايض٠٬ ع٢ً املٝت ٜبزأ بعز تػغًٝ٘، ٚتهؿٝٓ٘، ٚػٗٝظٙ، إٕ نإ ساعضّا، أٚ بً-1

َُٜض٢ًَّ عًٝٗا ؾً٘ قرياط، َٚٔ ؽٗزٖا ست٢ تزؾٔ ؾً٘ قرياطإ قٌٝ: َٚا ايكرياطإ؟ : »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ؾغًٗا: قاٍ  -2 َٔ ؽٗز اؾٓاط٠ ست٢ 

 «.قاٍ: َجٌ اؾبًني ايععُٝني

 كـ عٓز صأؼ ايضدٌ، ٚيٛ ناْت اَضأ٠ ٜكـ عٓز ٚعط املضأ٠.ٜكّٛ اإلَاّ ٚاملٓؿضر عٓز صأؼ ايضدٌ، ٚٚعط املضأ٠، يٛ نإ املٝت صدٌ اإلَاّ ٜ نٝؿٝتٗا: -3

سزٜح صشٝض، ثِ ٜهرب يإلسضاّ، ٜٚتعٛس بعز ايتهبري، ثِ ٜغُٞ، ثِ  صعٞ اهلل عٓ٘ؾُٝا صٚاٙ عٓ٘ أْػ  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً يجبٛت سيو َٔ ؾعً٘ 

ًُٝت بايزعا٤ نُا ٜضًٞ يف ايتؾٗز، ثِ ٜهِّرب، ٜٚزعٛ ي اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٜكضأ ايؿاؼ١ عضّا، ٚيٛ نإ سيو بايًٌٝ، ثِ ٜهرب ٜٚضًٞ ع٢ً ايٓيب 

ايًِٗ اغؿض ؿٝٓا َٚٝتٓا ٚؽاٖزْا ٚغا٥بٓا ٚصػريْا ٚنبريْا ٚسنضْا ٚأْجاْا، : »ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًَِٚٓ٘ قٛي٘  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ايٛاصر عٔ ايٓيب 

ٝٔ٘ ع٢ً اإلع٬ّ، َٚٔ تٛؾٝت٘ َٓا ؾتٛؾَّ٘ ع٢ً اإلميإ، ايًِٗ اغؿض ي٘، ٚاصمح٘ ٚعاؾ٘، ٚاعـ عٓ٘، ٚأنضّ ْظ ، ي٘، ٚٚعع َزخً٘ايًِٗ َٔ أسٝٝت٘ َٓا ؾَأِس

٘ٔ َٔ ايشْٛب ٚاـطاٜا نُا ٜٓك٢ ايجٛب ا٭بٝض َٔ ايزْػ، ٚأبزي٘ راصّا خريّا َٔ راصٙ، ٚأ٬ّٖ خ َْكِّ ريّا َٔ أًٖ٘ ٚطٚدّا ٚاغغً٘ باملا٤ ٚايجًر ٚايربر، ٚ

، ٚأرخً٘ -شا يٛ نإ صدٌٖشا يًضدٌ، املضأ٠ ٫ تكٍٛ طٚدا خري َٔ طٚدٗا، ٭ٕ ٖٞ طٚدٗا َٔ نإ يف ايزْٝا ٚطٚدا خري َٔ طٚد٘ ٖ -خريّا َٔ طٚد٘

ثِ ٜهرب، ٜٚكـ بعزٖا ق٬ًّٝ. ٚإٕ « ايًِٗ ادعً٘ عًؿّا يٛايزٜ٘، ٚؾضطّا، ٚأدضّا»ٚإٕ نإ املٝت صػريّا قاٍ: «. اؾ١ٓ، ٚأعشٙ َٔ عشاب ايكرب، أٚ عشاب ايٓاص

٠ عٔ ميٝٓ٘، ٚإٕ عًِ تغًُٝتني ؾ٬ بأؼ ب٘ َٚٔ ؾات٘ ثِ ٜغًِ تغ١ًُٝ ٚاسز«. ايًِٗ ٫ ؼضَٓا أدضٙ، ٫ٚ تؿتٓا بعزٙ»رعا اما تٝغض ؾشغٔ نإٔ ٜكٍٛ: 

اهلل عًٝ٘ ص٢ً بعض ايض٠٬ رخٌ َع اإلَاّ، ٚإسا عًِ قغ٢ َا ؾات٘ ع٢ً صؿت٘ َٚٔ ؾاتت٘ ايض٠٬ قبٌ ايزؾٔ ؾً٘ إٔ ٜضًٞ ع٢ً ايكرب ٭ٕ ايٓيب 

ِٗ املغذز ٜٚض٢ً ع٢ً ايػا٥ب عٔ ايبًز عٓز ايعًِ بٛؾات٘  ٚعًِ ٚيٛ بؾٗض أٚ أنجض. ٜٚض٢ً ع٢ً ايغكط إسا مت  ؾعٌ سيو يف قض١ املضأ٠ اييت ناْت َتُك

 ي٘ أصبع١ أؽٗض ؾأنجض، ٚإٕ نإ أقٌ َٔ سيو ؾ٬ ٜض٢ً عًٝ٘

 
 اسنض سهِ محٌ اؾٓاط٠ ٚايغري بٗا ٚايزيٌٝ ع٢ً سيو ؟

ؾً٘ َٔ ؽٗز اؾٓاط٠ ست٢ ٜض٢ً عًٝٗا ؾً٘ قرياط، َٚٔ ؽٗزٖا ست٢ تزؾٔ : »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٜغٔ إتباع اؾٓاط٠ ٚتؾٝٝعٗا إىل ايكرب، يكٛي٘ 

 «قرياطإ. قٌٝ: َٚا ايكرياطإ؟ قاٍ: َجٌ اؾبًني ايععُٝني

سل املغًِ ع٢ً املغًِ : »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٜٚٓبػٞ يًُغًِ إسا عًِ بٛؾا٠ أسز َٔ املغًُني إٔ ىضز ؿٌُ دٓاطت٘ ٚايض٠٬ عًٝ٘ ٚرؾٓ٘; يكٛي٘ 

دٓاطت٘. ٫ٚ بأؼ عًُٗا يف عٝاص٠ أٚ ع٢ً راب١، ٫ٚعُٝا إسا ٜٚتأنز سيو إسا مل ىضز أسز يف «. مخػ: صر ايغ٬ّ، ٚعٝار٠ املضٜض، ٚاتباع اؾٓا٥ظ...

ٔٗ اإلعضاع يف املؾٞ بٗا أثٓا٤ محًٗا يكٛي٘  أعضعٛا باؾٓاط٠ : »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ناْت املكرب٠ بعٝز٠، ٚع٢ً ايتابع هلا املؾاصن١ يف اؿٌُ ،نُا ٜغ

ـََبٔب نُا اختاصٙ بعض ، يهٔ «ؾإٕ تو صاؿ١ ؾدري تكزَْٛٗا إيٝ٘، ٚإٕ تو ع٣ٛ سيو ؾؾض تغعْٛ٘ عٔ صقابهِ ٫ ٜهٕٛ إعضاعّا ؽزٜزّا، بٌ رٕٚ ا

عزّ صؾع ايضٛت، ايعًُا٤. ٚع٢ً اؿاًَني يًذٓاط٠ ايغه١ٓٝ ٚايٛقاص، ٚعزّ صؾع ايضٛت، ٫ بكضا٠٤ ٫ٚ بػريٖا ٚع٢ً اؿاًَني يًذٓاط٠ ايغه١ٓٝ ٚايٛقاص، ٚ

ؾعً٘ ؾكز خايـ ايغ٫ٚ.١ٓ هٛط يًٓغا٤ اـضٚز َع اؾٓاط٠;  ؽ٤ٞ يف سيو، َٚٔ اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٫ بكضا٠٤ ٫ٚ بػريٖا; ٭ْ٘ مل ٜجبت عٔ ايٓيب 

 « .ْٗٝٓا عٔ اتباع اؾٓا٥ظ»ؿزٜح أّ عط١ٝ: 

 
 اسنض نٝؿ١ٝ رؾٔ املٝت ٚصؿ٘ ايكرب َٚا ٜغٔ ؾٝ٘ ؟

ًَِشَز ي٘ ؾٝ٘، ٖٚٛ: إٔ وؿض يف قاع ايكرب سؿض٠ يف داْب٘ إىل د١ٗ ايكب١ً، ؾإٕ ُٜ تعشص ايًشز ؾ٬ بأؼ بايؾل،  ٜٚغٔ إٔ ٜعُل ايكرب، ٚإٔ ٜٛعع، ٚإٔ 

 « .ايًشز يٓا، ٚايؾل يػريْا: »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٖٚٛ: إٔ وؿض يًُٝت يف ٚعط ايكرب، يهٔ ايًشز أؾغٌ، يكٛي٘ 

ص ٜٚٛعع املٝت يف ؿزٙ ع٢ً ؽك٘ ا٭مئ َغتكبٌ ايكب١ً، ٚتغز ؾتش١ ايًشز بايًي ٚايطني، ثِ ٜٗاٍ عًٝ٘ ايرتاب، ٜٚضؾع ايكرب عٔ ا٭صض قز 

ٚصاسبٝ٘ ، يٝعًِ أْ٘ قرب ؾ٬ ٜٗإ، ٫ٚ بأؼ بٛعع أسذاص  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ع٢ً ١٦ٖٝ ايغٓاّ، يجبٛت سيو يف صؿ١ قرب ايٓيب أٟ -ؽرب َغُّٓا 
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د١ أٚ غريٖا ع٢ً أطضاؾ٘ يبٝإ سزٚرٙ َٚعضؾت٘ ٚوضّ ايبٓا٤ ع٢ً ايكبٛص ٚػضٝضٗا ٚاؾًٛؼ عًٝٗا، نُا ٜهضٙ ايهتاب١ عًٝٗا، إ٫ بكزص اؿا

َُٜذٖضط ايكرب، اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٢ْٗ ايٓيب » قاٍ: -يإلع٬ّ ؿزٜح دابض   «.ٚإٔ ٜهتب عًٝٗا»طار ايرتَشٟ: «. ٚإٔ ٜكعز عًٝ٘، ٚإٔ ٜب٢ٓ عًٝ٘ إٔ 

 
 اسنض ؾا٥ز٠ ايتعظ١ٜ ٚسهُٗا ٚنٝؿٝتٗا ؟

 ؼٌُ َضٝبت٘، ؾتشنض ي٘ ا٭رع١ٝ ٚا٭سناص ايٛاصر٠ يف ؾغ١ًٝ ايضرب ٚا٫ستغاب. : ٖٞ تغ١ًٝ املضاب ٚتكٜٛت٘ ع٢ًٚايتعظ١ٜ

إٕ نإ ٜعًُ٘، ٜٚغتشغضٙ،  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً ٚتؾضع تعظ١ٜ أٌٖ املٝت اما ىؿـ عِٓٗ َٔ َضابِٗ، ٚوًُِٗ ع٢ً ايضعا ٚايضرب، اما ثبت عٓ٘ 

ؾأصعًت  اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً أعا١َ بٔ طٜز قاٍ: نٓا عٓز ايٓيب  ٚإ٫ ؾبُا تٝغض ي٘ َٔ ايه٬ّ اؿغٔ ايشٟ وكل ايػضض، ٫ٚ ىايـ ايؾضع. ؾعٔ

اصدع إيٝٗا ؾأخربٖا: إٔ هلل َا أخش ٚي٘ َا : »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً إيٝ٘ إسز٣ بٓات٘ تزعٛٙ ٚؽربٙ إٔ صبّٝا هلا أٚ ابّٓا هلا يف املٛت، ؾكاٍ صعٍٛ اهلل 

ُُِضٖا ؾًتضرب، ٚيتشتغب تعظ١ٜ. ٜٚٓبػٞ عٓز ايعظا٤ ػٓٗب بعض ا٭َٛص ٖٚشا َٔ أسغٔ ا٭يؿاظ ايٛاصر٠ يف اي« أعط٢، ٚنٌ ؽ٤ٞ عٓزٙ بأدٌ َغ٢ُ، ؾ

  َٓٗا:اييت اْتؾضت بني ايٓاؼ، ٚيٝػ هلا أصٌ يف ايؾضع، 

 ا٫دتُاع يًتعظ١ٜ يف َهإ خاظ ظًب ايهضاعٞ ٚاإلعا٠٤ ٚايكضا٤. -1

)نٓا ْعٗز ا٫دتُاع إىل أٌٖ املٝت ٚصٓٝع١ قاٍ:  -عٌُ ايطعاّ خ٬ٍ أٜاّ ايعظا٤ َٔ قبٌ أٌٖ املٝت يغٝاؾ١ ايٛاصرٜٔ يًعظا٤. ؿزٜح دضٜض ايبذًٞ  -2

 ايطعاّ بعز رؾٓ٘ َٔ ايٓٝاس١(.

اصٖا تهضاص ايتعظ١ٜ، ؾبعض ايٓاؼ ٜشٖب إىل أٌٖ املٝت أنجض َٔ َض٠ ٜٚعظِٜٗ، ٚا٭صٌ إٔ تهٕٛ ايتعظ١ٜ َض٠ ٚاسز٠، ٚيهٔ إسا نإ ايكضز َٔ تهض -3

أؼ.ٚايغ١ٓ إ ٜعٌُ اقضبا٤ املٝت اٚ درياْ٘ ايطعاّ ٫ٌٖ املٝت ٚاَا ايبها٤ ٚاؿظٕ ؾ٬ بأؼ ايتشنري ٚا٭َض بايضرب، ٚايضعا بكغا٤ اهلل ٚقزصٙ، ؾ٬ ب

 يهٔ ٫ ٜهٕٛ ع٢ً ٚد٘ ايغدط ٚايتؾه٢
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